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Pakeitimas 49
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti 
pateikti naujausią informaciją apie jų 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, pirmiausia pagal „Europa 2020“ 
strategiją ir nustatytus jos įgyvendinimo 
terminus. Šis reglamentas turėtų suteikti 
galimybę parengti tokius įverčius per kuo 
trumpesnį laiką naudojant statistinę ir 
kitokią informaciją;

(12) Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti 
pateikti naujausią informaciją apie jų 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, pirmiausia pagal „Europa 2020“ 
strategiją ir nustatytus jos įgyvendinimo 
terminus, taip pat pagal Europos kosmoso 
politikos sistemą ir strategiją, kurioje ES 
piliečių labui aptariami svarbūs iššūkiai, 
pvz., stichinės nelaimės, išteklių ir klimato 
stebėjimas. Šiuo klausimu duomenys apie 
kosmosą turėtų būti laikomi 
pagrindinėmis ES ir valstybių narių 
stebėjimo priemonėmis, nes jomis galima 
pagerinti bendrą CO2 ir CH4 išmetimo, 
taip pat LULUCF padėtį. Minėtu tikslu 
reikėtų kuo geriau pasinaudoti Pasaulinės 
aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos 
(GMES) programa ir kitomis 
palydovinėmis sistemomis, kad būtų laiku 
pateiktos ataskaitos apie teršalų išmetimą 
(kasdien pasaulyje dėl žmogaus veiklos ir 
žemės ūkyje išmetamas CO2 ir CH4 kiekis 
ir CO2 terpės) ir nepriklausomi 
apskaičiuoto išmetimo ataskaitų 
tikrinimai. Šis reglamentas turėtų suteikti 
galimybę parengti tokius įverčius per kuo 
trumpesnį laiką naudojant statistinę ir 
kitokią informaciją;

Or. en

Pakeitimas 50
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybės narės pagal Kioto 
protokolo 6 straipsnį privalo užtikrinti, 
kad lanksčių Kioto mechanizmų 
naudojimas papildytų šalies vidaus 
veiksmus siekiant sumažinti vienam 
gyventojui tenkančio išmetamų teršalų 
kiekio skirtumus išsivysčiusiose ir 
besivystančiose šalyse. Bent pusė 
absoliutaus šio kiekio sumažėjimo žemiau 
istorinio atskaitos taško turėtų būti 
pasiekta Europos Sąjungoje. ES teisėje 
taip pat numatytos specialios nuostatos 
dėl įvairių tipų Švarios plėtros 
mechanizmo projektų kreditų, kurie 
valstybių narių registruose ir ataskaitose 
turėtų būti išskirti;

Or. en

Pakeitimas 51
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybės narės pagal Kioto 
protokolo 6 straipsnį privalo užtikrinti, 
kad lanksčių Kioto mechanizmų 
naudojimas papildytų šalies vidaus 
veiksmus siekiant sumažinti vienam 
gyventojui tenkančio išmetamų teršalų 
kiekio skirtumus išsivysčiusiose ir 
besivystančiose šalyse. Bent pusė 
absoliutaus šio kiekio sumažėjimo žemiau 
istorinio atskaitos taško turėtų būti 
pasiekta Europos Sąjungoje. ES teisėje 
taip pat numatytos specialios nuostatos 
dėl įvairių tipų Švarios plėtros 
mechanizmo projektų kreditų, kurie 
valstybių narių registruose ir ataskaitose 
turėtų būti išskirti;
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Or. en

Pakeitimas 52
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) bet koks nustatytosios normos 
vienetų (NNV) perkėlimas iš vieno Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio į kitą 
turės įtakos bendro mažinimo užmojui ir 
atitinkamam sumažinimo, reikalingo, kad 
klimato kaita neviršytų 2°C, atotrūkiui. 
Nepaisant to, kad siekiant išsaugoti Kioto 
protokolo antrojo įsipareigojimų 
laikotarpio vientisumą aplinkos požiūriu 
perkėlimą reikia apriboti, NNV perkėlimo 
sąskaitos turėtų būti išsaugotos 
registruose ir ataskaitose;

Or. en

Pakeitimas 53
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) bet koks nustatytosios normos 
vienetų (NNV) perkėlimas iš vieno Kioto 
protokolo įsipareigojimų laikotarpio į kitą 
turės įtakos bendro mažinimo užmojui ir 
atitinkamam sumažinimo, reikalingo, kad 
klimato kaita neviršytų 2°C, atotrūkiui. 
Nepaisant to, kad siekiant išsaugoti Kioto 
protokolo antrojo įsipareigojimų 
laikotarpio vientisumą aplinkos požiūriu 
perkėlimą reikia apriboti, NNV perkėlimo 
sąskaitos turėtų būti išsaugotos 
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registruose ir ataskaitose;

Or. en

Pakeitimas 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) atsižvelgiant į svarbų per skalūnų 
dujų gavybos ciklą susidarančių 
momentinių metano išlakų poveikį 
klimatui, ES ekspertams atliekant 
valstybių narių inventorių sistemų 
apžvalgą ypatingas dėmesys turėtų būti 
atkreipiamas į šių išlakų inventorius ir į 
bet kokią šių išlakų masto mokslinių 
įrodymų raidą;

Or. en

Pakeitimas 55
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) stebėti suodžių išmetimą ir apie jį 
teikti ataskaitas, atsižvelgiant į 2011 m. 
rugsėjo 14 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl visapusiško požiūrio į 
įtakos klimatui turinčius antropogeninius 
(ne CO2) teršalus1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en
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Pakeitimas 56
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) teikti ataskaitas apie jūrų transporto 
sektoriuje išmetamą CO2;

(e) teikti ataskaitas apie jūrų transporto 
sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas;

Or. pl

Pakeitimas 57
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) teikti ataskaitas apie visų rūšių 
transporto išmetamą suodžių kiekį;

Or. en

Pakeitimas 58
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos g punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) stebėti ir teikti ataskaitas apie valstybių 
narių veiksmus, kurių jos ėmėsi siekdamos 
prisitaikyti prie neišvengiamų klimato 
kaitos padarinių;

(g) stebėti ir teikti ataskaitas apie valstybių 
narių veiksmus, kurių jos ėmėsi siekdamos 
mažomis sąnaudomis prisitaikyti prie 
neišvengiamų klimato kaitos padarinių;

Or. en
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Pakeitimas 59
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) su civilinės aviacijos sektoriuje 
išmetamais teršalais siejamiems poveikio 
klimatui būdams, nesusijusiems su CO2;

(e) su civilinės aviacijos sektoriuje 
išmetamais teršalais siejamiems poveikio 
klimatui būdams, nesusijusiems su CO2 , 
kai orlaiviai atskrenda į valstybių narių 
oro uostus;

Or. it

Pakeitimas 60
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) su civilines aviacijos sektoriuje 
išmetamais teršalais siejamiems poveikio 
klimatui būdams, nesusijusiems su CO2;

(e) su civilines aviacijos sektoriuje 
išmetamais teršalais siejamiems poveikio 
klimatui būdams, susijusiems su CO2
išmetimu;

Or. pl

Pakeitimas 61
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) ES ir valstybių narių veiksmams, 
kuriais siekiama sumažinti įtakos klimatui 
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turinčių antropogeninių teršalų, išskyrus 
CO2, kiekį, atsižvelgiant į 2011 m. rugsėjo 
14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
visapusiško požiūrio į įtakos klimatui 
turinčius antropogeninius (ne CO2) 
teršalus1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Pakeitimas 62
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Sąjungos vardu 
veikianti Komisija kuria ir įgyvendina
anglies dioksido kiekio mažinimu 
grindžiamas vystymosi strategijas, kurios 
padėtų:

1. Valstybės narės ir Sąjungos vardu 
veikianti Komisija, laikydamosi JTBKKK 
proceso pagrindu tarptautiniu mastu 
suderintų ataskaitų teikimo nuostatų, 
atsiskaito, kaip kuria anglies dioksido 
kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi 
strategijas, kurios padėtų:

Or. en

Pakeitimas 63
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skaidriai ir tiksliai registruoti faktinę ir 
prognozuojamą valstybių narių pažangą 
(įskaitant Sąjungos priemonių indėlį) 
įgyvendinant Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus pagal JTBKKK ir siekiant 
apriboti arba sumažinti antropogeninės 

(a) skaidriai ir tiksliai registruoti faktinę ir 
prognozuojamą valstybių narių pažangą 
(įskaitant Sąjungos priemonių indėlį) 
įgyvendinant ilgalaikius Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimus pagal 
JTBKKK ir siekiant apriboti arba 
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kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą;

sumažinti antropogeninės kilmės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą;

Or. en

Pakeitimas 64
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys.

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
papildomo ilgalaikio teršalų išmetimo iš 
atskirų šaltinių mažinimo ir kaupimo 
atskirose terpėse tobulinimo visuose 
sektoriuose, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą 
iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, 
teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc.

Or. it

Pakeitimas 65
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m.,
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB.
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išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys.

Or. it

Pakeitimas 66
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m.,
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys.

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
papildomo ilgalaikio teršalų išmetimo iš 
atskirų šaltinių mažinimo ir kaupimo 
atskirose terpėse tobulinimo visuose 
sektoriuose, turint omeny sumažinimą, kurį 
pagal TKKK reikalavimus kaip grupė turi 
užtikrinti išsivysčiusios šalys.

Or. it

Pakeitimas 67
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimo 
įsipareigojimų pagal Sprendimą 
Nr. 406/2009/EB ir siekti ilgalaikio teršalų 
išmetimo iš atskirų šaltinių mažinimo ir 
kaupimo atskirose terpėse tobulinimo 

(b) siekti ilgalaikio teršalų išmetimo iš 
atskirų šaltinių mažinimo ir kaupimo 
atskirose terpėse tobulinimo visuose 
sektoriuose, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą 
iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, 
teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc., 



PE486.140v01-00 12/52 AM\897512LT.doc

LT

visuose sektoriuose, atsižvelgiant į 
Sąjungos tikslą iki 2050 m., palyginti su 
1990 m. lygiu, teršalų išmetimą sumažinti 
80–95 proc., turint omeny sumažinimą, 
kurį pagal TKKK reikalavimus kaip grupė 
turi užtikrinti išsivysčiusios šalys.

turint omeny sumažinimą, kurį pagal 
TKKK reikalavimus kaip grupė turi 
užtikrinti išsivysčiusios šalys.

Or. en

Pakeitimas 68
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys.

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
turint omeny sumažinimą, kurį pagal 
TKKK reikalavimus kaip grupė turi 
užtikrinti išsivysčiusios šalys.

Or. pl

Pakeitimas 69
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
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šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys.

šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, ES vidaus 
teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc., 
turint omeny sumažinimą, kurį pagal 
TKKK reikalavimus kaip grupė turi 
užtikrinti išsivysčiusios šalys.

Or. en

Pakeitimas 70
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys.

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, ES vidaus 
teršalų išmetimą sumažinti 80–95 proc., 
turint omeny sumažinimą, kurį pagal 
TKKK reikalavimus kaip grupė turi 
užtikrinti išsivysčiusios šalys.

Or. en

Pakeitimas 71
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 

(b) laikytis valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų 
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pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys.

pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB ir siekti 
ilgalaikio teršalų išmetimo iš atskirų 
šaltinių mažinimo ir kaupimo atskirose 
terpėse tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc., turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti 
išsivysčiusios šalys, ir taip padedant iki 
2050 m. viso pasaulio išmetamų teršalų 
kiekį sumažinti bent 50 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu.

Or. en

Pakeitimas 72
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo anglies dioksido 
kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi 
strategiją Komisijai pateikia praėjus 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
arba laikantis tarptautiniu lygiu suderinto 
tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK 
procesą.

2. Valstybės narės dėl savo anglies 
dioksido kiekio mažinimu grindžiamos
vystymosi strategijos Komisijai atsiskaito
laikydamosi tarptautiniu lygiu suderinto 
tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK 
procesą.

Or. en

Pakeitimas 73
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo anglies dioksido 
kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi 

2. Valstybės narės savo anglies dioksido 
kiekio mažinimu grindžiamą vystymosi 
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strategiją Komisijai pateikia praėjus 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
arba laikantis tarptautiniu lygiu suderinto 
tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK 
procesą.

strategiją Komisijai pateikia praėjus 18 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
arba laikantis tarptautiniu lygiu suderinto 
tvarkaraščio, nustatyto pagal JTBKKK 
procesą.

Or. en

Pakeitimas 74
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės sudaro, tvarko ir siekia 
nuolat tobulinti nacionalinių inventorių 
sistemas, skirtas įvertinti šio reglamento I 
priede nurodytų antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
iš atskirų šaltinių ir kaupimą atskirose 
terpėse ir užtikrinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų inventorių parengimą 
laiku, tų registrų skaidrumą, tikslumą, 
palyginamumą ir išsamumą.

1. Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinėms sistemoms keliamų 
JTBKKK reikalavimų, sudaro, tvarko ir 
siekia nuolat tobulinti nacionalinių 
inventorių sistemas, skirtas įvertinti šio 
reglamento I priede nurodytų 
antropogeninės kilmės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą iš atskirų 
šaltinių ir kaupimą atskirose terpėse ir 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
inventorių parengimą laiku, tų registrų 
skaidrumą, tikslumą, palyginamumą ir 
išsamumą.

Or. en

Pakeitimas 75
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naudotis ataskaitų teikimo sistemomis, 
nustatytomis pagal Reglamento (EB) 
Nr. 842/2006 6 straipsnio 4 dalį, kad būtų 
galima patobulinti nacionaliniuose 

(a) kai aktualu, naudotis ataskaitų teikimo 
sistemomis, nustatytomis pagal 
Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 
straipsnio 4 dalį, kad būtų galima 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
inventoriuose pateikiamo fluorintų dujų 
kiekio skaičiavimą;

patobulinti nacionaliniuose šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų inventoriuose 
pateikiamo fluorintų dujų kiekio 
skaičiavimą;

Or. en

Pakeitimas 76
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatoma Sąjungos inventoriaus sistema, 
skirta užtikrinti nacionalinių inventorių 
parengimą laiku, tų inventorių skaidrumą, 
tikslumą, nuoseklumą, palyginamumą ir 
išsamumą Sąjungos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų inventoriaus atžvilgiu. 
Komisija tvarko, prižiūri ir nuolat siekia 
tobulinti šią sistemą, kurią sudaro:

Nustatoma Sąjungos inventoriaus sistema, 
skirta užtikrinti nacionalinių inventorių 
parengimą laiku, tų inventorių skaidrumą, 
tikslumą, nuoseklumą ir palyginamumą
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
inventoriaus atžvilgiu. Komisija tvarko, 
prižiūri ir nuolat siekia tobulinti šią 
sistemą, kurią sudaro:

Or. en

Pakeitimas 77
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) procedūra, skirta pasitarus su 
susijusia valstybe nare apskaičiuoti jos 
nacionaliniame inventoriuje trūkstamus 
duomenis;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 78
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) metinė ekspertų atliekama valstybių 
narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
inventorių peržiūra.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato ir iki kiekvienų
metų (X metų) sausio 15 d. Komisijai 
teikia ataskaitą apie:

Valstybės narės nustato ir iki kas antrų
metų (X metų) sausio 15 d., arba kai 
informacija atnaujinama, Komisijai teikia 
ataskaitą apie:

Or. sv

Pakeitimas 80
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) X-2 metais jose išmestą šio reglamento 
I priede nurodytų antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 2 straipsnio 1 
dalyje nurodytų antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Nepažeidžiant ataskaitų apie šio 

(a) X-2 metais jose išmestą šio reglamento 
I priede nurodytų antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
kurio duomenys atnaujinami laikantis 
sprendimų, priimtų JTBKKK ir pagal 
Kioto protokolą, ir Sprendimo 
Nr. 406/2009/EB 2 straipsnio 1 dalyje 
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reglamento I priede nurodytų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujas teikimo nuostatų, 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio ir 
7 straipsnio 1 dalies tikslais anglies 
dioksido (CO2) išmetimas pagal TKKK 
kategoriją „1.A.3.A. Civilinė aviacija“ 
laikomas lygus nuliui;

nurodytų antropogeninės kilmės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Nepažeidžiant ataskaitų apie šio 
reglamento I priede nurodytų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujas teikimo nuostatų, 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnio ir 
7 straipsnio 1 dalies tikslais anglies 
dioksido (CO2) išmetimas pagal TKKK 
kategoriją „1.A.3.A. Civilinė aviacija“ 
laikomas lygus nuliui;

Or. en

Pakeitimas 81
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 2008–X-2 metais jose iš atskirų šaltinių 
išmestą antropogeninės kilmės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir atskirose terpėse 
sukauptą CO2 kiekį pagal Kioto protokolą 
vykdant veiklą LULUCF srityje, taip pat 
informaciją apie šio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų iš atskirų 
šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse 
vykdant LULUCF veiklą, apskaitą, kaip 
nustatyta Kioto protokolo 3 straipsnio 3 
dalyje ir Kioto protokolo 3 straipsnio 4 
dalyje, jeigu valstybės narės nusprendžia 
ją taikyti, ir su Kioto protokolu 
susijusiuose sprendimuose. Valstybės 
narės, pasirinkusios pagal Kioto protokolo 
3 straipsnio 4 dalį įtraukti pasėlių 
tvarkymą, ganyklų tvarkymą ir augalijos 
atkūrimą, taip pat nurodo 1990 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmestų 
iš atskirų šaltinių ir sukauptų atskirose 
terpėse, kiekį, susijusį su kiekvienos tokios 
rūšies veikla;

(d) LULUCF iš atskirų šaltinių išmestą 
dujų ir atskirose terpėse sukauptą CO2
kiekį pagal gaires, kuriomis remiantis 
rengiama informacija, reikalaujama 
Kioto protokolo 7 straipsnyje;

Or. en
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Pakeitimas 82
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) informaciją apie X-2 metų rodiklius; Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 83
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) X-2 metų faktinį arba pagal Direktyvą 
2003/87/EB pateikto ir pagal įrenginius 
arba veiklos vykdytojus apskaičiuotą 
išmetamųjų teršalų patikrinto kiekio 
priskyrimą nacionalinio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų inventoriaus taršos 
šaltinių kategorijoms ir to patikrinto 
išmetamųjų teršalų kiekio santykį su visu 
iš šių kategorijų atskirų šaltinių išmestų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos l punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) X-2 metais atliktų šiltnamio efektą (l) X-2 metais atliktų šiltnamio efektą 



PE486.140v01-00 20/52 AM\897512LT.doc

LT

sukeliančių dujų inventoriuose pateikto 
išmetamųjų teršalų kiekio nuoseklumo 
patikrų rezultatus, nurodant:

sukeliančių dujų inventoriuose pateikto 
išmetamųjų teršalų kiekio nuoseklumo 
kokybinių patikrų rezultatus, nurodant:

Or. en

Pakeitimas 85
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) X-2 metais atliktų veiklos, pagalbinių 
duomenų ir prielaidų, taikytų įvertinant 
išmetamųjų teršalų kiekį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų inventorių rengimo 
tikslais, nuoseklumo patikrų rezultatus, 
nurodant:

Išbraukta.

i) duomenis ir prielaidas, taikytas pagal 
Direktyvą 2001/81/EB rengiant oro 
teršalų inventorius;
ii) duomenis, pateiktus pagal Reglamento 
(EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 1 dalį;
iii) energetikos duomenis, pateiktus pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1099/2008 4 
straipsnį ir B priedą;

Or. en

Pakeitimas 86
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos m punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) duomenis ir prielaidas, taikytas pagal 
Direktyvą 2001/81/EB rengiant oro 
teršalų inventorius;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 87
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos m punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) duomenis, pateiktus pagal Reglamento 
(EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos m punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) energetikos duomenis, pateiktus pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1099/2008 4 
straipsnį ir B priedą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 89
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) jų nacionalinio inventoriaus sistemos 
pakeitimų aprašą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pakeitimas 90
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) nacionalinio registro pakeitimų aprašą; (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 91
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės iki kiekvienų metų 
balandžio 15 d. pateikia JTBKKK 
sekretoriatui nacionalinius inventorius su 
tokia pat informacija, kokia buvo pateikta 
Komisijai pagal šio straipsnio 2 dalį.

3. Valstybės narės iki kiekvienų metų 
balandžio 15 d. pateikia JTBKKK 
sekretoriatui nacionalinius inventorius su 
informacija, pateikta Komisijai pagal šio 
straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 92
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) į šio reglamento I priede pateiktą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų sąrašą 
įtraukiamos arba iš jo pašalinamos 
cheminės medžiagos;

(a) į šio reglamento I priede pateiktą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų sąrašą 
įtraukiamos arba iš jo pašalinamos 
cheminės medžiagos, laikantis sprendimų, 
priimtų JTBKKK ir pagal Kioto protokolą;
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Or. en

Pakeitimas 93
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pagal naują tarptautinį susitarimą 
arba teisės aktą, priimtą pagal Sprendimo 
Nr. 406/2009/EB 9 straipsnį, nustatomi 
LULUCF sričiai skirti stebėsenos ir 
ataskaitų reikalavimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apytiksliai inventoriai

Valstybės narės iki kiekvienų metų (X 
metų) liepos 31 d. pateikia Komisijai X-1 
metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apytikslius inventorius. Komisija, 
remdamasi valstybių narių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apytiksliais 
inventoriais arba, jeigu reikia, pačios 
atliktais skaičiavimais, kasmet sudaro 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apytikslį inventorių. Komisija kasmet 
iki rugsėjo 30 d. paskelbia šią informaciją 
visuomenei.
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Or. it

Pakeitimas 95
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atlieka pradinę valstybių narių 
pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalį 
pateiktų duomenų išsamumo ir galimų su 
jais susijusių problemų patikrą. Per šešias 
savaites po pateikimo termino rezultatus ji 
perduoda valstybėms narėms. Valstybės 
narės, pateikdamos galutinį X-2 metų 
inventorių, iki kovo 15 d. kartu pateikia 
atsakymus į klausimus, iškeltus atliekant 
pradinę patikrą.

1. Komisija atlieka pradinę valstybių narių 
pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalį 
pateiktų duomenų išsamumo ir galimų su 
jais susijusių problemų patikrą. Per šešias 
savaites po pateikimo termino rezultatus ji 
perduoda valstybėms narėms. Valstybės 
narės, pateikdamos galutinį X-2 metų 
inventorių, iki kovo 15 d. kartu pateikia 
atsakymus į aktualius klausimus, iškeltus 
atliekant pradinę patikrą.

Or. en

Pakeitimas 96
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė iki kovo 15 d. 
nepateikia atsakymų į Komisijos iškeltus 
klausimus arba nepateikia išsamių 
inventoriaus įverčių, reikalingų Sąjungos 
inventoriui sudaryti, Komisija parengia 
įverčius, skirtus naudoti vietoje atitinkamų 
valstybės narės inventoriaus įverčių. Tuo 
tikslu Komisija taiko metodus, 
atitinkančius taikytinas nacionalinių 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
inventorių rengimo gaires.

2. Jeigu valstybė narė iki kovo 15 d. 
nepateikia išsamių inventoriaus įverčių, 
reikalingų Sąjungos inventoriui sudaryti, 
Komisija parengia įverčius, skirtus padėti 
atitinkamai valstybei narei užbaigti savo 
inventoriaus įverčius. Tuo tikslu Komisija 
taiko nacionalinių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų inventorių rengimo gaires.

Or. en
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Pakeitimas 97
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitų apie jūrų transporto sektoriuje 
išmetamą CO2 teikimas

Ataskaitų apie jūrų transporto sektoriuje 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas teikimas

Or. pl

Pakeitimas 98
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama pagal šio 
reglamento 29 straipsnį priimti 
deleguotąjį teisės aktą, kuriuo būtų 
nustatyti jūrų transporto sektoriuje iš jūrų 
laivų, atplaukiančių į valstybių narių jūrų 
uostus, išmetamo CO2 stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai. Priimti 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
reikalavimai atitinka pagal JTBKKK 
suderintus metodus ir, jeigu įmanoma, 
pagal Tarptautinės jūrų organizacijos 
arba Sąjungos teisės aktų reikalavimus, 
susijusius su ŠESD išmetimu jūrų 
transporto sektoriuje, laivams taikomus 
metodus. Jeigu įmanoma, stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimais, įskaitant 
centralizuoto duomenų rinkimo ir 
priežiūros reikalavimus, užtikrinama, kad 
valstybių narių darbo krūvis būtų kuo 
mažesnis.

1. Priėmus ES teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas jūrų transporto 
sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, valstybės narės šį 
kiekį nustato ir dėl jo atsiskaito Komisijai, 
laikydamosi minėtuose ES teisės aktuose 
numatytų ataskaitų teikimo nuostatų.
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Or. en

Pakeitimas 99
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama pagal šio 
reglamento 29 straipsnį priimti deleguotąjį 
teisės aktą, kuriuo būtų nustatyti jūrų 
transporto sektoriuje iš jūrų laivų, 
atplaukiančių į valstybių narių jūrų uostus, 
išmetamo CO2 stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo reikalavimai. Priimti stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai atitinka 
pagal JTBKKK suderintus reikalavimus ir, 
jeigu įmanoma, laivams taikomus 
Tarptautinės jūrų organizacijos arba 
Sąjungos teisės aktų reikalavimus, 
susijusius su ŠESD išmetimu jūrų 
transporto sektoriuje. Jeigu įmanoma, 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
reikalavimais, įskaitant centralizuoto 
duomenų rinkimo ir priežiūros 
reikalavimus, užtikrinama, kad valstybių 
narių darbo krūvis būtų kuo mažesnis.

1. Komisija įgaliojama pagal šio 
reglamento 29 straipsnį priimti deleguotąjį 
teisės aktą, kuriuo būtų nustatyti jūrų 
transporto sektoriuje iš jūrų laivų, 
atplaukiančių į valstybių narių jūrų uostus, 
išmetamo CO2 stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo reikalavimai. Priimti stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai atitinka 
pagal JTBKKK suderintus reikalavimus ir 
laivams taikomus Tarptautinės jūrų 
organizacijos arba Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus, susijusius su ŠESD išmetimu 
jūrų transporto sektoriuje. Stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimais, įskaitant 
centralizuoto duomenų rinkimo ir 
priežiūros reikalavimus, užtikrinama, kad 
valstybių narių darbo krūvis būtų kuo 
mažesnis.

Or. en

Pakeitimas 100
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai pagal 1 dalį priimamas teisės aktas, 
valstybės narės pagal tą teisės aktą 
nustato ir iki kiekvienų metų (X metų) 
sausio 15 d. Komisijai praneša apie X-2 

Išbraukta.
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metais jūrų transporto sektoriuje išmestą 
CO2 kiekį.

Or. en

Pakeitimas 101
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu įmanoma, stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimais, įskaitant 
centralizuoto duomenų rinkimo ir 
priežiūros reikalavimus ir nuoseklumą su 
JTBKKK ir Tarptautinės jūrų 
organizacijos reikalavimais, kai dėl jų 
susitarta, užtikrinama, kad valstybių 
narių darbo krūvis būtų kuo mažesnis.

Or. en

Pakeitimas 102
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jomis siekiama užtikrinti, kad 
informacija apie politiką ir priemones, taip 
pat apie antropogeninės kilmės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų 
šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse 
prognozes, kaip nurodyta šio reglamento 
14 ir 15 straipsniuose, įskaitant informaciją 
apie duomenų, metodų ir modelių 
naudojimą ir taikymą, kokybės užtikrinimo 
ir kokybės kontrolės veiklą bei jautrumo 
analizę, būtų pateikiama laiku ir būtų 
skaidri, tiksli, nuosekli, palyginama ir 

2. Jomis siekiama užtikrinti, kad 
informacija apie politiką ir priemones, taip 
pat apie antropogeninės kilmės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo iš atskirų 
šaltinių ir kaupimo atskirose terpėse 
prognozes, kaip nurodyta šio reglamento 
14 ir 15 straipsniuose, įskaitant, kai 
aktualu, informaciją apie duomenų, 
metodų ir modelių naudojimą ir taikymą, 
kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės 
veiklą bei jautrumo analizę, būtų 
pateikiama laiku ir būtų skaidri, tiksli, 



PE486.140v01-00 28/52 AM\897512LT.doc

LT

išsami. nuosekli, palyginama ir išsami.

Or. en

Pakeitimas 103
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki kiekvienų metų (X 
metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

1. Valstybės narės kas dvejus metus (X+1
metais) iki kovo 15 d. Komisijai pateikia:

Or. en

Pakeitimas 104
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės elektroniniu būdu 
visuomenei teikia informaciją apie 
nacionalinės politikos ir priemonių išlaidų 
ir poveikio vertinimą ir apie įgyvendinimą 
Sąjungos politikos ir priemonių, kuriomis 
ribojamas arba mažinamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas iš atskirų 
šaltinių arba tobulinamas kaupimas 
atskirose terpėse, kartu pateikdamos 
technines ataskaitas, kuriomis 
pagrindžiamas vertinimas. Teikiant šią 
informaciją pateikiami taikytų modelių ir 
metodinių principų aprašai, apibrėžtys ir 
pamatinės prielaidos.

2. Valstybės narės elektroniniu būdu 
visuomenei teikia informaciją apie 
nacionalinę politiką ir priemones ir apie 
įgyvendinimą Sąjungos politikos ir 
priemonių, kuriomis ribojamas arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas iš atskirų šaltinių arba 
tobulinamas kaupimas atskirose terpėse.

Or. en
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Pakeitimas 105
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki kiekvienų metų (X 
metų) kovo 15 d. pateikia Komisijai 
nacionalines antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, 
sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius. 
Teikiant šias prognozes pateikiami 
kiekybiniai ketverių būsimų metų, kurių 
paskutinis skaitmuo yra nulis arba penketas 
ir kurie eina iš karto po X metų, sekos 
įverčiai. Rengiant nacionalines prognozes 
atsižvelgiama į Sąjungos lygmeniu 
patvirtintą politiką ir priemones ir 
pateikiama:

1. Valstybės narės kas dvejus metus (X+1
metais) iki kovo 15 d. pateikia Komisijai 
nacionalines antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, 
sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius. 
Teikiant šias prognozes pateikiami 
kiekybiniai ketverių būsimų metų, kurių 
paskutinis skaitmuo yra nulis arba penketas 
ir kurie eina iš karto po X metų, sekos 
įverčiai. Rengiant nacionalines prognozes 
atsižvelgiama į Sąjungos lygmeniu 
patvirtintą politiką ir priemones ir 
pateikiama:

Or. en

Pakeitimas 106
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki kiekvienų metų (X 
metų) kovo 15 d. pateikia Komisijai 
nacionalines antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, 
sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius. 
Teikiant šias prognozes pateikiami 
kiekybiniai ketverių būsimų metų, kurių 
paskutinis skaitmuo yra nulis arba penketas 
ir kurie eina iš karto po X metų, sekos 
įverčiai. Rengiant nacionalines prognozes 
atsižvelgiama į Sąjungos lygmeniu 
patvirtintą politiką ir priemones ir 

1. Valstybės narės kas dvejus metus (X
metais) iki kovo 15 d. pateikia Komisijai 
nacionalines antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
ir kaupimo atskirose terpėse prognozes, 
sudarytas pagal dujų rūšį ir sektorius. 
Teikiant šias prognozes pateikiami 
kiekybiniai ketverių būsimų metų, kurių 
paskutinis skaitmuo yra nulis arba penketas 
ir kurie eina iš karto po X metų, sekos 
įverčiai. Rengiant nacionalines prognozes 
atsižvelgiama į Sąjungos lygmeniu 
patvirtintą politiką ir priemones ir 
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pateikiama: pateikiama:

Or. en

Pakeitimas 107
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) prognozės, kokį poveikį perdirbant 
atliekas susidarančios šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos turės klimato kaitai;

Or. en

Pakeitimas 108
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) prognozės, kiek šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų susidaro trečiojoje šalyje 
dėl to, kad valstybė narė iš tos trečiosios 
šalies importuoja energiją;

Or. en

Pakeitimas 109
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ec) prognozės, kokį poveikį ekstremalios 
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oro sąlygos turės miškų, žemės ūkio ir 
vandens gebėjimui mažinti anglies 
junginių ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 110
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė iki kiekvienų metų
kovo 15 d. nepateikia išsamių prognozių
įverčių, Komisija gali parengti įverčius, 
reikalingus Sąjungos prognozėms sudaryti.

2. Valstybės narės ataskaitose pateikia 
naujausias turimas prognozes. Jeigu 
valstybė narė kas dvejus metus iki kovo
15 d. nepateikia prognozės arba prognozės 
neatitinka 1 dalies, Komisija gali parengti 
įverčius, reikalingus Sąjungos prognozėms 
sudaryti.

Or. en

Pakeitimas 111
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 
15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų 
įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti 
prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, 
pirmiausia apie nacionalines arba 
regionines prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato 
kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją 
nurodomi biudžeto asignavimai pagal 
politikos sektorius ir kiekvienos 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės 

Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 
15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų 
įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti 
prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, 
pirmiausia apie nacionalines arba 
regionines prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato 
kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją 
nurodomi biudžeto asignavimai pagal 
politikos sektorius ir kiekvienos 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės 
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pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, 
įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos 
poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros 
lygio kilimas, kritinės temperatūros, 
sausros, pavojingi orų reiškiniai).

pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, 
įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos 
poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros 
lygio kilimas, kritinės temperatūros, 
sausros, audros, uraganai ir kiti pavojingi 
orų reiškiniai).

Or. en

Pakeitimas 112
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 
15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų 
įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti 
prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, 
pirmiausia apie nacionalines arba 
regionines prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato 
kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją 
nurodomi biudžeto asignavimai pagal 
politikos sektorius ir kiekvienos 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės 
pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, 
įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos 
poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros 
lygio kilimas, kritinės temperatūros, 
sausros, pavojingi orų reiškiniai).

Valstybės narės kas dvejus metus iki kovo 
15 d. Komisijai pateikia informaciją apie jų 
įgyvendintus arba numatomus įgyvendinti 
prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, 
pirmiausia apie nacionalines arba 
regionines prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijas ir apie prisitaikymo prie klimato 
kaitos veiksmus. Teikiant šią informaciją 
gali būti nurodomi biudžeto asignavimai 
pagal politikos sektorius ir kiekvienos
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės 
pagrindinis tikslas, priemonės pobūdis, 
įgyvendinimo būklė ir klimato kaitos 
poveikio kategorija (pvz., potvyniai, jūros 
lygio kilimas, kritinės temperatūros, 
sausros, pavojingi orų reiškiniai).

Or. en

Pakeitimas 113
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 114
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi geriausiais 
turimais duomenimis, iki kiekvienų metų 
(X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

Valstybės narės bendradarbiauja su 
Komisija, siekdamos, kad ES atsiskaitytų 
dėl finansinės ir technologinės paramos 
besivystančioms šalims, pateikdama, jeigu 
turi, šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 115
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi geriausiais 
turimais duomenimis, iki kiekvienų metų
(X metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia:

Valstybės narės, remdamosi geriausiais 
turimais duomenimis ir naudodamosi 
JTBKKK suderintu bendru šablonu, kas 
dvejus metus (X metais) iki gruodžio 31 d. 
Komisijai pateikia:

Or. en

Pakeitimas 116
Elisabetta Gardini
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) informaciją apie finansinę paramą, X-
1 metais skirtą ir išmokėtą 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, 
apie X metams skirtą finansinę paramą ir 
apie planuojamą suteikti paramą.
Pateikiant informaciją nurodoma:

(a) finansinė parama besivystančioms 
šalims pagal JTBKKK.

Or. en

Pakeitimas 117
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) informaciją apie finansinę paramą, X-1 
metais skirtą ir išmokėtą besivystančioms 
šalims pagal JTBKKK, apie X metams 
skirtą finansinę paramą ir apie planuojamą 
suteikti paramą. Pateikiant informaciją 
nurodoma:

(a) informaciją apie finansinę paramą, X-1 
metais skirtą ir išmokėtą besivystančioms 
šalims pagal JTBKKK nuostatas, apie X 
metams skirtą finansinę paramą (jeigu ji 
skirta) ir apie tolesniems metams 
planuojamą suteikti finansinę paramą. 
Pateikiant informaciją nurodoma:

Or. en

Pakeitimas 118
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar, kiek tai susiję su JTBKKK, 
finansiniai ištekliai, kuriuos valstybė narė 
suteikė besivystančioms šalims, yra nauji 
ar papildomi ir kaip jie buvo apskaičiuoti;

Išbraukta.



AM\897512LT.doc 35/52 PE486.140v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar, kiek tai susiję su JTBKKK, 
finansiniai ištekliai, kuriuos valstybė narė 
suteikė besivystančioms šalims, yra nauji
ar papildomi ir kaip jie buvo apskaičiuoti;

i) kokia finansinių išteklių, kuriuos 
valstybė narė suteikė arba skyrė 
besivystančioms šalims, dalis yra nauja ar 
papildoma siekiant tikslo oficialią paramą 
vystymuisi padidinti iki 0,7 proc. bendrųjų 
nacionalinių pajamų lygio, kaip numatyta
JTBKKK, ir kaip ji buvo apskaičiuota;

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų lygio oficialią paramą vystymuisi reikia 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi finansinių įsipareigojimų dėl kovos su klimato kaita ir 
jie būtų užtikrinami taip, kad nebūtų kitur nukreipiamos tarptautinės viešosios lėšos, 
susijusios su paramos įvairių šalių vystymuisi ilgalaikiais įsipareigojimais.

Pakeitimas 120
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) informacija apie valstybės narės skirtus 
finansinius išteklius, susijusius su 
JTBKKK įgyvendinimu, informaciją 
pateikiant pagal kanalus (pvz., dvišalius, 
regioninius ir kitus daugiašalius);

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 121
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) informacija apie valstybės narės skirtus 
finansinius išteklius, susijusius su 
JTBKKK įgyvendinimu, informaciją 
pateikiant pagal kanalus (pvz., dvišalius, 
regioninius ir kitus daugiašalius);

ii) informacija apie valstybės narės skirtus 
finansinius išteklius, susijusius su 
JTBKKK įgyvendinimu, informaciją 
pateikiant pagal kanalus (pvz., dvišalius, 
regioninius ir kitus daugiašalius) ir 
reikiamais atvejais įtraukiant informaciją 
apie:
a) Pasaulinę aplinkos priemonę, 
Mažiausiai išsivysčiusių šalių fondą, 
Specialųjį klimato kaitos fondą, 
Prisitaikymo fondą, Žaliąjį klimato fondą 
ir Papildomos veiklos patikos fondą;
b) kitus daugiašalius kovos su klimato 
kaita fondus;
c) daugiašales finansų įstaigas, įskaitant 
regioninės plėtros bankus;
d) specializuotas Jungtinių Tautų 
įstaigas;
e) įnašus dvišaliais, regioniniais ir kitais 
kanalais;

Or. en

Pakeitimas 122
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kiekybinė informacija apie finansinius 
srautus, pagrįsta OECD Paramos 
vystymuisi grupės nustatytais 
vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo 
pagalbos ir prisitaikymo prie klimato 

Išbraukta.
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kaitos pagalbos Rio rodikliais“ (toliau –
Rio rodikliai), ir metodinė informacija 
apie klimato kaitos Rio rodiklių metodikos 
diegimą;

Or. en

Pakeitimas 123
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kiekybinė informacija apie finansinius 
srautus, pagrįsta OECD Paramos 
vystymuisi grupės nustatytais 
vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo 
pagalbos ir prisitaikymo prie klimato 
kaitos pagalbos Rio rodikliais“ (toliau –
Rio rodikliai), ir metodinė informacija 
apie klimato kaitos Rio rodiklių metodikos 
diegimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kiekybinė informacija apie finansinius 
srautus, pagrįsta OECD Paramos 
vystymuisi grupės nustatytais 
vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo 
pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos 
pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio 
rodikliai), ir metodinė informacija apie 
klimato kaitos Rio rodiklių metodikos 
diegimą;

iii) kiekybinė informacija apie finansinius 
srautus, teikiamus projektams arba kaip 
paramą iš biudžeto, pagrįsta EBPO
Paramos vystymuisi grupės nustatytais 
vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo 
pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos 
pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio 
rodikliai), ir metodinė informacija apie 
klimato kaitos Rio rodiklių metodikos 
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diegimą, atskirai nurodant finansavimą, 
skiriamą dėl miškų naikinimo ir nykimo 
susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo besivystančiose šalyse 
programos (REDD+) veiklai ir kitai 
klimato kaitos švelninimo veiklai, 
priklausančiai klimato kaitos švelninimo 
Rio rodikliui;

Or. en

Pakeitimas 125
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išsami informacija apie paramą, 
susijusią su prisitaikymu prie tokio 
klimato kaitos poveikio ir viešojo bei 
privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą 
besivystančioms šalims, kurios yra ypač 
jautrios klimato kaitos poveikiui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 126
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išsami informacija apie paramą, 
susijusią su prisitaikymu prie tokio 
klimato kaitos poveikio ir viešojo bei 
privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą 
besivystančioms šalims, kurios yra ypač 
jautrios klimato kaitos poveikiui;

iv) išsami informacija apie paramą, 
suteiktą arba skirtą besivystančioms 
šalims, kurios yra ypač jautrios klimato 
kaitos poveikiui, siekiant joms padėti 
prisitaikyti prie klimato kaitos;

Or. en
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Pakeitimas 127
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išsami informacija apie paramą, 
susijusią su prisitaikymu prie tokio 
klimato kaitos poveikio ir viešojo bei 
privačiojo sektorių, jei taikytina, suteiktą 
besivystančioms šalims, kurios yra ypač 
jautrios klimato kaitos poveikiui;

iv) išsami informacija apie finansinę 
paramą, valstybių narių teikiamą klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
veiklai besivystančiose šalyse, apimanti 
finansinių išteklių sumą, finansavimo 
šaltinį, naudotų priemonių rūšis, pvz., 
dotacijas ir koncesines paskolas, taip pat 
sektorių;

Or. en

Pakeitimas 128
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) išsami informacija apie šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimo paramą, kurią viešasis ir 
privatus sektorius (jeigu taikytina) suteikė 
besivystančioms šalims;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) išsami informacija apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
paramą, kurią viešasis ir privatus 
sektorius (jeigu taikytina) suteikė
besivystančioms šalims;

v) išsami informacija apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
paramą, suteiktą arba skirtą
besivystančioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 130
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) išsami informacija apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
paramą, kurią viešasis ir privatus 
sektorius (jeigu taikytina) suteikė 
besivystančioms šalims;

v) informacija, jeigu įmanoma, apie 
privačius finansinius srautus, skatinamus 
teikiant dvišalį kovos su klimato kaita 
finansavimą klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos veiklai 
besivystančiose šalyse, ir apie politiką bei 
priemones, kuriomis skatinama didinti 
privačias investicijas į klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos veiklą 
besivystančiose šalyse, kurios yra 
JTBKKK narės;

Or. en

Pakeitimas 131
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto va papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) išsami informacija apie naują ir 
papildomą privatų finansavimą, kurį 
sutelkia valstybė narė, įskaitant 
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informaciją apie sumas, šių lėšų 
naudojimą prisitaikymui prie klimato 
kaitos, jos švelninimui ar REDD+, šalį 
gavėją, sektorių, veiklos rūšį ir 
finansavimo tipą ar priemones, kuriomis 
šis finansavimas sutelkiamas;

Or. en

Pakeitimas 132
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) informaciją apie valstybės narės 
veiklą, susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie X-1 metais perduotas technologijas, 
informaciją apie numatomą veiklą, 
susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie technologijas, kurias ketinama 
perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją 
turėtų būti įtraukta informacija, ar 
perduotos technologijos buvo skirtos 
klimato kaitos švelninimo ar prisitaikymo 
prie klimato kaitos tikslams, taip pat 
turėtų būti nurodyta šalis gavėja, suteiktos 
paramos dydis ir perduotos technologijos 
pobūdis.

(b) valstybės narės veikla, susijusi su 
technologijų perdavimu besivystančioms 
šalims pagal JTBKKK.

Or. en

Pakeitimas 133
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) informaciją apie valstybės narės veiklą, 
susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie X-1 metais perduotas technologijas, 
informaciją apie numatomą veiklą, 
susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie technologijas, kurias ketinama 
perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją 
turėtų būti įtraukta informacija, ar 
perduotos technologijos buvo skirtos 
klimato kaitos švelninimo ar prisitaikymo 
prie klimato kaitos tikslams, taip pat 
turėtų būti nurodyta šalis gavėja, suteiktos 
paramos dydis ir perduotos technologijos 
pobūdis.

(b) informaciją apie priemones, kurių 
valstybės narės ėmėsi siekdamos skatinti 
ir padėti perduoti klimatui palankias 
technologijas, šį perdavimą finansuoti, 
minėtaisiais veiksmais didinti šių 
technologijų prieinamumą ir naudojimąsi 
jomis besivystančiųjų šalių labui ir 
siekiant remti besivystančiųjų šalių vietos 
gebėjimų ir technologijų plėtrą bei 
stiprinimą, ir, jeigu įmanoma, taip pat 
pateikia informaciją apie sėkmingo ir 
nesėkmingo priemonių įgyvendinimo 
atvejus.

Or. en

Pakeitimas 134
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) X-2 ir X-1 metų informaciją apie 
priemones ir veiklą, susijusią su valstybių 
narių atliktu arba planuojamu 
technologijų perdavimu. Ši informacija, 
jeigu įmanoma, turėtų apimti informaciją 
apie šalį gavėją, tikslinę klimato kaitos 
švelninimo ar prisitaikymo prie jos sritį, 
dalyvaujantį sektorių ir technologijų 
perdavimo šaltinius viešajame ar 
privačiajame sektoriuje, o veikla taip pat 
suskirstoma pagal tai, kuris sektorius –
viešasis ar privatusis – ją atlieka.

Or. en
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Pakeitimas 135
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iki kiekvienų metų
(X metų) kovo 15 d. Komisijai pateikia 
tokią informaciją apie X-1 metus:

1. Valstybės narės kas dvejus metus (X+1
metais) iki kovo 15 d. Komisijai pateikia 
tokią informaciją apie X-1 ir X metus:

Or. en

Pakeitimas 136
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) informaciją apie X-1 metų pajamas, 
valstybės narės gautas aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalį. Pateikiant 
tokią informaciją taip pat įtraukiama 
specifinė išsami informacija apie 50 proc. 
pajamų panaudojimą ir atitinkamus 
taikytus veiksmus, nurodant tokių taikytų 
veiksmų kategoriją pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį ir 
atitinkamą šalį arba regioną, kuriems buvo 
skirtos tos pajamos;

(b) informaciją apie X-1 ir X metų 
pajamas, valstybės narės gautas 
aukcionuose pardavus leidimus pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 1 
dalį. Pateikiant tokią informaciją taip pat 
įtraukiama specifinė išsami informacija 
apie 50 proc. pajamų panaudojimą ir 
atitinkamus taikytus veiksmus, nurodant 
tokių taikytų veiksmų kategoriją pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį 
ir atitinkamą šalį arba regioną, kuriems 
buvo skirtos tos pajamos;

Or. en

Pakeitimas 137
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) informaciją apie X-1 metų pajamas, 
valstybės narės gautas aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalį. Pateikiant 
tokią informaciją taip pat įtraukiama 
specifinė išsami informacija apie 50 proc. 
pajamų panaudojimą ir atitinkamus 
taikytus veiksmus, nurodant tokių taikytų 
veiksmų kategoriją pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį ir 
atitinkamą šalį arba regioną, kuriems 
buvo skirtos tos pajamos;

(b) informaciją apie X-1 metų pajamas, 
valstybės narės gautas aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalį;

Or. pl

Pakeitimas 138
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) informaciją, nurodytą Sprendimo 
Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies 
b punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų 
pirkimo politika padeda įgyvendinti 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

(d) išsamią informaciją, nurodytą 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 
dalies b punkte, įskaitant vienetų 
identifikavimo kodus, ir informaciją apie 
tai, kaip jų pirkimo politika padeda 
įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 139
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pradedant nuo 2013 m. duomenų, 
Komisijos pavedimu ekspertai atlieka 
metinę valstybių narių pagal šio 
reglamento 7 straipsnio 2 dalį pateiktų 
nacionalinių inventorių duomenų peržiūrą, 
siekiant įvertinti, kaip valstybėms narėms 
sekasi mažinti arba riboti jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą pagal 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį ir 
siekti kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo mažinimo arba ribojimo tikslų, 
nustatytų Sąjungos teisės aktais.

2. Pradedant nuo 2013 m. duomenų, 
Komisijos pavedimu ekspertai atlieka 
tarpinę ir galutinę valstybių narių pagal 
šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį pateiktų 
nacionalinių inventorių duomenų peržiūrą, 
siekiant įvertinti valstybių narių pažangą
mažinant arba ribojant jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą pagal 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį ir 
siekiant kitų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimo arba ribojimo 
tikslų, nustatytų Sąjungos teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 140
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pradedant nuo 2013 m. duomenų, 
Komisijos pavedimu ekspertai atlieka 
metinę valstybių narių pagal šio 
reglamento 7 straipsnio 2 dalį pateiktų 
nacionalinių inventorių duomenų peržiūrą, 
siekiant įvertinti, kaip valstybėms narėms 
sekasi mažinti arba riboti jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą pagal 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį ir 
siekti kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo mažinimo arba ribojimo tikslų, 
nustatytų Sąjungos teisės aktais.

2. Pradedant nuo 2013 m. duomenų, 
Komisijos pavedimu ekspertai atlieka 
metinę valstybių narių pagal šio 
reglamento 7 straipsnio 2 dalį pateiktų 
nacionalinių inventorių duomenų peržiūrą, 
siekiant įvertinti, kaip valstybėms narėms 
sekasi mažinti arba riboti jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą pagal 
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 straipsnį ir 
siekti kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo mažinimo arba ribojimo tikslų, 
nustatytų Sąjungos teisės aktais. Šiame 
procese visapusiškai dalyvauja valstybės 
narės.

Or. en
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Pakeitimas 141
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pradinė ir metinė ekspertų atliekama 
peržiūra apima:

3. Pradinė, tarpinė ir galutinė ekspertų 
atliekama peržiūra apima:

Or. en

Pakeitimas 142
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu taikytina, reikiamų techninių 
pataisų apskaičiavimą.

(c) jeigu taikytina, reikiamų techninių 
pataisų apskaičiavimą konsultuojantis su
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 143
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu taikytina, reikiamų techninių 
pataisų apskaičiavimą.

(c) jeigu taikytina, techninių pataisų 
rekomendacijų pateikimą siekiant 
tobulinti valstybių narių inventorius.

Or. en
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Pakeitimas 144
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal šio 
reglamento 29 straipsnį priimti
deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų 
nustatytos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse 
minimų ekspertų atliekamų peržiūrų 
rengimo taisyklės, apimančios šio 
straipsnio 3 dalyje nustatytas užduotis.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos šio straipsnio 1 ir 2 
dalyse minimų ekspertų atliekamų peržiūrų 
rengimo taisyklės, apimančios šio 
straipsnio 3 dalyje nustatytas užduotis. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 145
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija užtikrina, kad būtų parengta 
nuosekli metodika, taikytina pagal šį 
straipsnį ekspertų atliekamai inventoriaus 
peržiūrai ir JTBKKK atliekamai peržiūrai.
Atliekant šiame straipsnyje apibrėžtą 
peržiūrą nagrinėjama tik pagal 
Sprendimą Nr. 406/2009/EB 
reikalaujama informacija.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ES peržiūrą planuojama atlikti kartu su JTBKKK peržiūra, kyla pavojus, kad vienu 
metu bus taikomos dvi skirtingos metodikos ir todėl valstybė narė deklaruos du skirtingus 
išmetamųjų teršalų kiekius. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti abiejų peržiūrų nuoseklumą.
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Pakeitimas 146
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Po to, kai pagal šio reglamento 20 
straipsnį ekspertai baigia metinę 2020 m.
inventoriaus duomenų peržiūrą, Komisija 
pagal šio reglamento II priede nustatytą 
formulę apskaičiuoja patikslintą bendrą 
kiekvienos valstybės narės išmestą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

1. Po to, kai pagal šio reglamento 20 
straipsnį ekspertai baigia metinę 2020 m.
inventoriaus duomenų peržiūrą, Komisija, 
remdamasi Sprendimo Nr. 406/2009/EB 3 
straipsnio 2 dalimi ir naujausia metodika, 
taikyta atliekant X-2 metais išmestų 
teršalų X metų inventoriaus peržiūrą, 
perskaičiuoja kiekvienai valstybei narei 
tenkantį metinį išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo išmetamų teršalų ribas apibrėžti 2012 m. vieną kartą visam 2013–2020 m. 
laikotarpiui, o deklaruojamas išmetamų teršalų kiekis bus apskaičiuojamas pagal plėtojamą 
metodiką. Nustatytų ribų ir deklaruojamo išmetamų teršalų kiekio atitikties vertinimas bus 
atliekamas remiantis skirtingomis metodikomis ir gali susidaryti neatitiktis. Nustatytos ribos 
turėtų būti perskaičiuojamos kasmet, kad atsispindėtų atnaujinta metodika.

Pakeitimas 147
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi valstybių narių pagal šio 
reglamento 7 straipsnį pateiktais teršalų 
išmetimo duomenimis, Komisija kas 
dvejus metus įvertina bendrą aviacijos 
poveikį pasaulio klimatui, įskaitant kitokį 
poveikį nei išmetamas CO2, pvz., azoto 
oksidų poveikį, ir padarinius, pvz., 
plunksninių debesų susidarymo skatinimą, 
ir prireikus patobulina šį kiekybinį 

2. Remdamasi valstybių narių pagal šio 
reglamento 7 straipsnį pateiktais teršalų 
išmetimo duomenimis, Komisija kas 
dvejus metus įvertina bendrą aviacijos 
poveikį pasaulio klimatui, kurį daro 
išmetamas CO2, ir padarinius, pvz., 
plunksninių debesų susidarymo skatinimą, 
ir prireikus patobulina šį kiekybinį 
vertinimą remdamasi mokslo pasiekimais 
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vertinimą remdamasi mokslo pasiekimais 
ir oro eismo duomenimis.

ir oro eismo duomenimis.

Or. pl

Pakeitimas 148
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Sąjungos apytikslio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų inventoriaus registro 
sudarymu pagal šio reglamento 8 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimu, kuriuo išbraukiamas 8 straipsnis.

Pakeitimas 149
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) rengti metinę ekspertų atliekamą 
peržiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) sudaryti Sąjungos apytikslį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų inventorių;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimu, kuriuo išbraukiamas 8 straipsnis.

Pakeitimas 151
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 
ataskaitų teikimo taisyklės, įskaitant 
nuostatas dėl informacijos, valstybių narių 
teikiamos pagal šio reglamento 4, 5, 7, 8 ir 
13–19 straipsnius, turinio, struktūros, 
formos ir teikimo procedūros.

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 
ataskaitų teikimo taisyklės, įskaitant 
nuostatas dėl informacijos, valstybių narių 
teikiamos pagal šio reglamento 4, 5, 7 ir 
13–19 straipsnius, turinio, struktūros, 
formos ir teikimo procedūros.

Or. it

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimu, kuriuo išbraukiamas 8 straipsnis.

Pakeitimas 152
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
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29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 
ataskaitų teikimo taisyklės, įskaitant 
nuostatas dėl informacijos, valstybių narių 
teikiamos pagal šio reglamento 4, 5, 7, 8 ir 
13–19 straipsnius, turinio, struktūros, 
formos ir teikimo procedūros.

29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 
ataskaitų teikimo taisyklės, įskaitant 
nuostatas dėl informacijos, valstybių narių 
teikiamos pagal šio reglamento 7, 8 ir 13–
19 straipsnius, turinio, struktūros, formos ir 
teikimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 153
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomi valstybių narių 
nacionalinių sistemų steigimo, naudojimo 
ir veikimo pagal šio reglamento 5–13 
straipsnius reikalavimai.

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais nustatomi valstybių narių 
nacionalinių sistemų steigimo, naudojimo 
ir veikimo pagal šio reglamento 13 
straipsnį reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 154
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais atšaukiami šio reglamento 4–
7, 10–12, 14, 15, 17–19 straipsniai ar kurie 
nors iš jų arba kuriais daromi šių straipsnių 
pakeitimai, jei ji nusprendžia, kad dėl 
tarptautinių arba kitokių pokyčių susidarė 
aplinkybės, dėl kurių šiais straipsniais 
nustatyti įpareigojimai tapo nebereikalingi, 

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais atšaukiami šio reglamento 6, 
7, 10–12, 14, 15, 17–19 straipsniai ar kurie 
nors iš jų arba kuriais daromi šių straipsnių 
pakeitimai, jei ji nusprendžia, kad dėl 
tarptautinių arba kitokių pokyčių susidarė 
aplinkybės, dėl kurių šiais straipsniais 
nustatyti įpareigojimai tapo nebereikalingi, 
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neproporcingi siekiant atitinkamos naudos, 
neatitinka pagal JTBKKK taikomų 
ataskaitų teikimo reikalavimų arba jie yra 
dubliuojami. Pagal šį straipsnį priimtais 
teisės aktais valstybėms narėms neturėtų 
būti užkraunama didesnė bendra Sąjungos 
arba tarptautinių ataskaitų teikimo 
įpareigojimų našta.

neproporcingi siekiant atitinkamos naudos, 
neatitinka pagal JTBKKK taikomų 
ataskaitų teikimo reikalavimų arba jie yra 
dubliuojami. Pagal šį straipsnį priimtais 
teisės aktais valstybėms narėms neturėtų 
būti užkraunama didesnė bendra Sąjungos 
arba tarptautinių ataskaitų teikimo 
įpareigojimų našta.

Or. en

Pakeitimas 155
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 7 a antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmetami suodžiai

Or. en


