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Pakeitimo projektas 5900 === ENVI/5900 ===

Pateikė Áder János, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 13 04
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
07 13 04 straipsnis — Bandomasis projektas – Europos Sąjungos klimatinių miškų metodika
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Projekto pradžia: 01. 01. 2011
Projekto pabaiga: 31. 12. 2015
Projekto tikslas
Sukurti esamų ir naujų Europos klimatinių miškų metodiką siekiant patobulinti žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės veiklos stebėjimo, ataskaitų apie ją teikimo ir tikrinimo 
sistemas, taip pat planavimo gebėjimus. Įkurti keturių skirtingų Europos klimato zonų pavyzdinius 
klimatinių miškų masyvus. Parengti patikrintą būsimų politinių sprendimų, susijusių su ES prekybos 
taršos leidimais sistema ir tarptautine anglies rinka, sąnaudų ir naudos analizę. 
Sukurti ir patobulinti miškų stebėjimo, ataskaitų apie juos teikimo ir tikrinimo sistemas, grindžiamas 
išsamia klimatinių miškų sistema, siekiant mažinti išmetalų kiekį, susijusį su miškų naikinimu ir alinimu 
besivystančiose šalyse. 
Trumpas projekto aprašymas
Projektas galėtų padėti pagerinti ir išplėsti tarptautinių, ES ir nacionalinių programų, kuriomis siekiama 
patobulinti esamas arba parengti naujas klimatinės miškininkystės metodikas, rezultatus. Anglies 
dioksido kiekio augimą ir biologinės įvairovės didėjimą galima stebėti žemėje, medžiuose, iš oro ir iš 
palydovo ir jis gali būti vykdomas taip pat pagal išmetamo dujų kiekio, susijusio su miškų naikinimu ir 
alinimu, mažinimo projektus. Šis darbas turėtų padėti tobulinti esamas metodikas ir gebėjimus siekiant 
tarptautinio sutarimo dėl išmetamo anglies dioksido kiekio, susijusio su miškų naikinimu ir alinimu, 
mažinimo ir stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemų metodų. Svarstytinos priemonės gali apimti 
geografinės informacijos sistemą, programą CO2FIX, pasaulinio žemės stebėjimo (GEO) sistemos miškų 
anglies dioksido sekimo užduotį, pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos (GMES) sistemos veiklą, 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos 2010 m. miško išteklių vertinimą, JT išmetamo anglies dioksido kiekio, 
susijusio su miškų naikinimu ir alinimu, mažinimo programą ir Partnerystės mažinant išmetamo anglies 
dioksido kiekį miškuose priemonę. 
Šis projektas taip pat turėtų padėti pagerinti miškininkystės veiklos stebėjimo, ataskaitų apie ją teikimo ir 
tikrinimo sistemą visoje ES ir jos valstybėse narėse, taip pat planavimo pajėgumus.
Projekto rezultatas
Patobulinta ES žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės veiklos 
stebėjimo, ataskaitų apie ją teikimo ir tikrinimo sistema siekiant padidinti šio sektoriaus pajėgumus, kad 
jis padėtų vykdyti ES išmetamųjų dujų mažinimo įsipareigojimą, prisitaikyti prie klimato kaitos ir 
apsaugoti biologinę įvairovę. Naujųjų Europos klimatinių miškų sociologinė, ekonominė ir ekosistemų 
sąnaudų ir naudos analizė. Patobulinta stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo metodika ir išmetamo 
anglies dioksido kiekio, susijusio su miškų naikinimu ir alinimu, mažinimo programos pajėgumas 
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siekiant remti išmetamo anglies dioksido kiekio, susijusio su miškų naikinimu ir alinimu, mažinimo 
programos patikimus miškininkystės kreditus.
Pagrindimas:
Išmetamo anglies dioksido kiekio, susijusio su miškų naikinimu ir alinimu, mažinimo programos patikimi 
miškininkystės kreditai yra viešai paskelbtas ES išmetalų mažinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės apsaugos tikslas, kuriam reikia nustatytos įvairių lygmenų stebėjimo sistemos. Taip pat 
ES turi tobulinti savo miškininkystės veiklos ES finansavimo, planavimo ir stebėjimo paskesnių veiksmų 
pajėgumus ir metodiką atsižvelgiant į ateities politinius sprendimus ir dėl to, kad po 2012 m. ES prekybos 
taršos leidimais aukcionas iš dalies finansuos tokius projektus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5901 === ENVI/5901 ===

Pateikė Áder János, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Literatūros dėl galimo klimato kaitos poveikio saugomoms 
geriamojo vandens teritorijoms visoje ES apžvalga ir įvairių rūšių geriamojo vandens tiekimo prioritetų 
nustatymas 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Projekto pavadinimas: Literatūros dėl galimo klimato kaitos poveikio saugomoms geriamojo vandens 
teritorijoms visoje ES apžvalga ir įvairių rūšių geriamojo vandens tiekimo prioritetų nustatymas 
Biudžetas: 500 000 EUR.
Projekto pradžia: 01. 01. 2011
Projekto pabaiga: 31. 12. 2011
Projekto tikslas:
Tinkamai atsižvelgiant į klimato kaitos procesus, ilgalaikis visuomeninio geriamojo vandens tiekimas gali 
būti užtikrintas naudojant pažeidžiamus vandens išteklius (pavyzdžiui, pakrančių filtruoto vandens 
saugomų teritorijų arba kitų rūšių geriamo vandens saugomų zonų vandenį). 
Literatūros dėl galimo klimato kaitos poveikio saugomoms geriamojo vandens teritorijoms visoje ES 
apžvalga bus pirmas žingsnis siekiant kartu su kitų projektų rezultatais atlikti išsamesnį tyrimą, kad 
ateityje būtų saugiau nurodyti strateginiai (numatomi) geriamojo vandens ištekliai.
Trumpas projekto aprašymas:
Projekto metu bus atlikta literatūros apie visos Europos vandens išteklių, iš kurių tiekiamas geriamasis 
vanduo visuomenei (gruntiniai vandenys, paviršiniai vandenys, karstiniai vandenys, pakrančių filtruoti 
vandenys), būklę ir natūralius pasipildymo būdus esant ekstremalioms klimato sąlygoms apžvalga. 
Klimato kaitos poveikio įvairioms geriamojo vandens saugomų teritorijų rūšims apžvalgoje bus nustatyti 
prioritetiniai klausimai ir sritys. Literatūros apžvalgos rezultatai bus palyginti su kitų projektų, pvz., su 
projekto dėl klimato kaitos poveikio Karpatų sričiai, kuris vadinasi „Parengiamieji veiksmai dėl klimato 
Karpatų regione“, rezultatais. Be kitų dalykų, pagrindinis dėmesys įgyvendinant šį projektą skiriamas 
tiekiamo geriamojo vandens išteklių ir nutekamųjų vandenų valymo infrastruktūros pažeidžiamumo, 
susijusio su klimato kaitos poveikiu, įvertinimui.
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Galutinis tikslas – užtikrinti ir išlaikyti saugą siekiant pažeidžiamų vandens apsaugos zonų ilgalaikio 
išsaugojimo, kad būtų užtikrintas sveiko vandens tiekimas visuomenei net ir esant įvairiam klimato kaitos 
poveikiui. 
Neišanalizavus klimato kaitos poveikio, su saugos užtikrinimu susijusi veikla būtų nepagrįsta ir net galėtų 
būti netinkama siekiant išlaikyti saugomų geriamojo vandens zonų saugą. Ypatingais atvejais tai galėtų 
lemti, kad visuomenei būtų tiekiama nepakankamai geriamo vandens.
Atsižvelgiant į tai, kad sveiko vandens tiekimas yra vienas iš svarbiausių pasaulio uždavinių, Europa 
įgaus konkurencinį pranašumą, jei priemonės bus suplanuotos tada, kol dar nejaučiamas nepalankių 
procesų poveikis.
Dalyvaujančios valstybės:
Visos valstybės, kuriose vanduo tiekiamas iš pažeidžiamų vandens telkinių apsaugos zonų (gruntiniai 
vandenys, paviršiniai vandenys, pakrančių filtracija, karstinės sistemos), ypač tos, kurios yra prie didelių 
upių ir kalnuotose vietovėse. Labiausiai suinteresuotos valstybės:
Vengrija, Bulgarija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Serbija, Lenkija, Italija, Austrija ir Vokietija.
Projekto rezultatas:
– Literatūros apie galimą klimato kaitos poveikį įvairių rūšių vandens apsaugos zonoms visoje ES 

apžvalga.
Prioritetinių klausimų ir sričių nustatymas.
Pagrindimas:
Kai kuriose Europos šalyse veikiančios ir būsimos geriamojo vandens apsaugos zonos (strateginiai vandens 
rezervai) yra pažeidžiamos dėl klimato kaitos. Dėl ekstremalių oro sąlygų kritulių, padedančių užtikrinti upių 
pasipildymą vandeniu ir jų lygio svyravimą, kiekio ir pasiskirstymo pokyčiai gali daryti įtaką vandens 
gamybos parametrams. Būtina apžvelgti turimas žinias apie daugialypių klimato kaitos scenarijų poveikį 
strateginėms geriamojo vandens apsaugos zonoms.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5902 === ENVI/5902 ===

Pateikė Eickhout Bas, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
-------------------------------

21 03 01 straipsnis — Nevalstybiniai subjektai, dalyvaujantys vystymosi procese
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Rezervas

Iš viso 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Pagrindimas:
43 mln. EUR iš šios eilutės buvo perkelta į kitas eilutes, nes Komisija paaiškino, kad buvo sudėtinga 
nustatyti pagal 2009 m. Kopenhagoje patvirtintą planą „Greitas klimato kaitos priemonių finansavimas“ 
finansuotinas operacijas. Valstybių nacionalinėse prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų programose 
numatytas prioritetinės veiklos nustatymo metodas, kuris atitinka jų skubius ir neatidėliotinus poreikius 
siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos. Nuo 2008 m. spalio mėn. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos 
sekretoriatas gavo 38 mažiausiai išsivysčiusių (MIŠ) šalių nacionalines prisitaikymo prie klimato kaitos 
poveikio veiksmų programas (NPVP). Komisija turėtų turėti galimybę nustatyti NPVP priemones.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5903 === ENVI/5903 ===

Pateikė Staes Bart, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
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-------------------------------
06 02 02 01 punktas — Europos jūrų saugumo agentūra — Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Rezervas

Iš viso 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
06 02 02 03 punktas — Europos jūrų saugumo agentūra — Kovos su tarða priemonės
Pataisyti skaičiai, antraštė, pastabas ir teisinį pagrindą taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Rezervas

Iš viso 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Išlaidų kategorija:
Europos jūrų saugumo agentūra — Kovos su taršatarða priemonės
Pastabos:
Pataisyti tekstą taip:
Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, susijusias su teršalus surenkančių laivų (kartu su jų įranga) 
frachtavimu, siekiant kovoti su laivų sukeliama atsitiktine arba tyčine jūrų tarša, taip pat specializuota 
technine įranga, palydovinių vaizdo paslaugų centro steigimu ir veikla, studijų ir tyrimo projektais, 
skirtais tobulinti kovos su taršaÐis asignavimas skirtas padengti iðlaidas, susijusias su terðalus surenkančių 
laivų (kartu su jų įranga) frachtavimu, siekiant kovoti su laivų sukeliama atsitiktine arba tyčine jūrų tarða, 
taip pat specializuota technine įranga, palydovinių vaizdo paslaugų centro steigimu ir veikla, studijų ir 
tyrimo projektais, skirtais tobulinti kovos su tarða įrangą ir metodus.
Prie šiame punkte įrašytų asignavimų būtina pridėti ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės 
erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacija: šios sumos yra ELPA 
valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 18 
straipsnio 1 dalies d punktą sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams 
teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šiosðiame punkte įraðytų asignavimų būtina pridėti 
ELPA valstybių įnaðus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 
protokolą. Informacija: ðios sumos yra ELPA valstybių narių įnaðai, įraðyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 
straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą sudaro asignuotąsias įplaukas; jie 
naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal ðio skirsnio iðlaidų suvestinės ðios dalies 
priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžetobiudþeto dalis.
Sumos, kurios pagal Finansinio pagrindų reglamento 16 straipsnį yra grąžinamosgrąþinamos Finansinio 
reglamento 185 straipsnyje nurodytoms įstaigoms, sudaro asignuotąsias įplaukas (Finansinio reglamento 18 
straipsnio 1 dalies f punktas), priskiriamas bendrosios įplaukų suvestinės 6 6 0 0 punktui.
Bendra 2011 m. Europos Sąjungos subsidija Europos jūrų saugumo agentūrai iš viso yra 54 936 150 EUR. 4 
239 980 EUR susigrąžinto perviršio suma pridedama prie biudžete įrašytos 50 696 170 EUR sumos. 54 
046 150 EUR. 4 239 980 EUR susigrąžinto perviršio suma pridedama prie biudžete įrašytos 49 806 170 
EUR sumos.
Teisinis pagrindas:
Pataisyti tekstą taip:
2002 m. birželiobirþelio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis 
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Europos jūrų saugumo agentūrą (OL L 208, 2002 8 5, p. 1).
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2038/2006 dėl daugiamečio 
Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą finansavimo ir išgruodþio 18 
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2038/2006 dėl daugiamečio Europos jūrų saugumo 
agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą tarðą finansavimo ir ið dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1406/2002 (OL L 394, 2006 12 30, p. 1).

-------------------------------
06 02 02 02 punktas — Europos jūrų saugumo agentūra — Įnašas pagal 3 antraštinę dalį
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Rezervas

Iš viso 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Pagrindimas:
Europos jūrų saugumo agentūros įgaliojimai turėtų būti išplėsti ir apimti ne tik laivus, bet ir naftos 
platformas, ir į šias naujas užduotis turėtų būti atsižvelgta skiriant biudžetą ir darbuotojus. Agentūros 
prašoma pateikti būtinus personalo plano ir asignavimų, reikalingų atlikti šias užduotis, kiekio pakeitimus. 
Šiuo metu, kol nėra tokių pasiūlymų, į biudžetą įrašyta 3 mln. EUR papildomų lėšų.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5904 === ENVI/5904 ===

Pateikė Schlyter Carl, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
-------------------------------

08 04 01 straipsnis — Bendradarbiavimas — Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 
gamybos technologijos
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Rezervas

Iš viso 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Pastabos:
Po pastraipos:
Šioje srityje vykdomų veiksmų tikslas – per artimiausius .......... pavojingų medžiagų išmetimui į aplinką 
sumažinti.
Įrašyti šį tekstą:
Pusė nanomoksliniams tyrimams numatyto finansavimo turėtų būti skiriama aplinkos ir pavojaus 
sveikatai vertinimui.
Pagrindimas:
Šiandien apie 90 proc. išteklių skiriama moksliniams tyrimams, kurių tikslas – sukurti naujus produktus, ir 
todėl būtinas viešasis finansavimas siekiant įvertinti riziką. Be to, išsamesnės žinios apie pavojų Europos 
bendrovėms taip pat suteikia konkurencinių pranašumų.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5905 === ENVI/5905 ===

Pateikė Durant Isabelle, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
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-------------------------------
17 03 06 straipsnis — ES veiksmai sveikatos srityje
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Rezervas

Iš viso 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Pastabos:
Po pastraipos:
Šios srities tikslas – siekti, kad Europoje būtų veiksmingiau .......... piliečiams, kad šie galėtų rinktis sveiką 
gyvenseną.
Įrašyti šį tekstą:
Ji taip pat turėtų apimti sklaidos, informavimo ir švietimo veiksmus siekiant skatinti žinias ir tinkamą 
numerio 112, kuris yra vienintelis Europos pagalbos numeris, suteikiantis prieigą prie neatidėliotinų 
medicinos paslaugų visoje ES, naudojimą. 
Pagrindimas:
27 valstybių narių ES1 širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė susirgimų priežastis, o dėl nelaimingų 
atsitikimų kiekvienais metais miršta 252 000 žmonių, 7 000 000 patenka į ligonines ir 3 000 000 visam 
laikui lieka neįgalūs. Numeris 112 yra vienintelis Europos neatidėliotinos pagalbos numeris, kuriuo 
paskambinus visose ES valstybėse narėse galima gauti medicinos, gaisrinės ir policijos paslaugas. Praėjus 19 
metų nuo šio numerio įsteigimo 75 proc. europiečių vis dar negali jo atpažinti kaip Europos neatidėliotinos 
pagalbos numerio (žr. Eurobarometrą Nr. 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5906 === ENVI/5906 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

23 03 01 straipsnis — Civilinė sauga Europos Sąjungoje
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Rezervas

Iš viso 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5907 === ENVI/5907 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

                                               
1 Nelaimingi atsitikimai Europos Sąjungoje, žr. https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf 
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23 01 04 02 punktas — Civilinė sauga — Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Rezervas

Iš viso 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5908 === ENVI/5908 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

07 12 01 straipsnis — ES klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimas
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Rezervas

Iš viso 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5909 === ENVI/5909 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

07 03 09 01 punktas — Įnašas Europos aplinkos agentūrai — Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Rezervas

Iš viso 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5910 === ENVI/5910 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

17 03 07 01 punktas — Europos maisto saugos tarnyba — Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis
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Pataisyti skaičius taip:
2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Rezervas

Iš viso 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5911 === ENVI/5911 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

17 03 10 01 punktas — Europos vaistų agentūra — Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Rezervas

Iš viso 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5912 === ENVI/5912 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

17 03 10 02 punktas — Europos vaistų agentūra — Įnaðas pagal 3 antraðtinę dalį
Pataisyti skaičiai, antraštė, pastabas ir teisinį pagrindą taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Rezervas

Iš viso 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Išlaidų kategorija:
Europos vaistų agentūra — Įnašas pagal 3 antraštinęĮnaðas pagal 3 antraðtinę dalį
Pastabos:
Pataisyti tekstą taip:
Ankstesnis 02 03 02 02 punktas Ankstesnis 02 03 02 02 punktas 
Šis asignavimas skirtas tik Agentūros veiklos išlaidoms, susijusioms su darbo programa (3 antraštinė 
dalis), įskaitant užduotis, susijusias su 2006 m. gruodžioÐis asignavimas skirtas tik Agentūros veiklos 
iðlaidoms, susijusioms su darbo programa (3 antraðtinė dalis), įskaitant uþduotis, susijusias su 2006 m. 
gruodþio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų 
vaistinių preparatų (OL L 378, 2006 12 27, p. 1) įgyvendinimu.
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Biudžeto sudarymo procedūros metu ir netgi finansinių metų eigoje, pateikus raštą dėl biudžeto pakeitimų 
arba pataisytą biudžetą, Komisija turi iš anksto informuoti biudžeto valdymo instituciją apie visus 
agentūrų biudžetų pasikeitimus, ypač susijusius su personalo planais, paskelbtais biudžete. Tokia 
procedūra atitinka skaidrumo nuostatas, išdėstytasBiudþeto sudarymo procedūros metu ir netgi finansinių 
metų eigoje, pateikus raðtą dėl biudþeto pakeitimų arba pataisytą biudþetą, Komisija turi ið anksto 
informuoti biudþeto valdymo instituciją apie visus agentūrų biudþetų pasikeitimus, ypač susijusius su 
personalo planais, paskelbtais biudþete. Tokia procedūra atitinka skaidrumo nuostatas, iðdėstytas 1995 m. 
lapkričio 17 d. Tarpinstitucinėje deklaracijoje ir įgyvendinamas vadovaujantis elgesio kodeksu, kuriam 
pritarė Europos Parlamentas, Komisija ir agentūros.
Prie šiame punkte įrašytų asignavimų būtina pridėti ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės 
erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. Informacija: šios sumos yra ELPA 
valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį ir sudaro asignuotąsias įplaukas pagal 
Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti 
ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidųðiame punkte įraðytų asignavimų būtina pridėti ELPA valstybių 
įnaðus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą. 
Informacija: ðios sumos yra ELPA valstybių narių įnaðai, įraðyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį ir 
sudaro asignuotąsias įplaukas pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą; jie naudojami 
atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal ðio skirsnio iðlaidų suvestinės priedą „Europos 
ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžetobiudþeto dalis.
Sumos, kurios pagal Pamatinio finansinio reglamento 16 straipsnį yra grąžinamosgrąþinamos Finansinio 
reglamento 185 straipsnyje nurodytoms įstaigoms, sudaro asignuotąsias įplaukas (Finansinio reglamento 18 
straipsnio 1 dalies f punktas), priskiriamas bendrosios įplaukų suvestinės 6 6 0 0 punktui.
Visa 2011 m. Europos Sąjungos subsidija yra 38 420 000 EUR. 5 477 000 EUR grąžinto perviršio suma 
pridedama prie biudžete įrašytos 32 943 000 EUR sumos. 37 685 000 EUR. 5 477 000 EUR grąžinto 
perviršio suma pridedama prie biudžete įrašytos 32 208 000 EUR sumos.
Teisinis pagrindas:
Po pastraipos:
1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. .......... vaistų vertinimo agentūrai (OL L 35, 1995 2 15, 
p. 1).
Pataisyti tekstą taip:
1999 m. gruodžiogruodþio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų 
vaistų (OL L 18, 2000 1 22, p. 1).
2003 m. kovo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 494/2003, išið dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų vertinimo agentūrai (OL L 73, 2003 3 19, p. 6).
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos 
leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūrosþmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų iðdavimo ir prieþiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).
Pagrindimas:
Europos vaistų agentūros finansavimas didžiąja dalimi priklauso nuo mokesčių. Taigi Agentūra yra itin 
priklausoma nuo neprognozuojamų rinkos sąlygų, į kurias neatsižvelgiama sudarant ES biudžetą. EP keletą 
kartų prašė, kad dėl to nustatant ES subsidijos dydį nebūtų atsižvelgiama į asignuotųjų pajamų priemonę, 
tačiau Europos vaistų agentūrai turėtų būti užtikrintas reikiamas biudžetinis lankstumas siekiant greitai 
reaguoti į šias besikeičiančias rinkos sąlygas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5913 === ENVI/5913 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

17 04 07 01 punktas — Pašarų ir maisto sauga bei su tuo susijusi veikla — Naujos priemonės
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Pataisyti skaičius taip:
2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai

17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Rezervas

Iš viso 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5914 === ENVI/5914 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

17 03 06 straipsnis — ES veiksmai sveikatos srityje
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Rezervas

Iš viso 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5915 === ENVI/5915 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

07 03 07 straipsnis — „LIFE+“ (Aplinkos finansinė priemonė laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2013 m.)
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Rezervas

Iš viso 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Pagrindimas:
Grįžti į biudžeto projektą (BP).
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5916 === ENVI/5916 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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17 01 01 straipsnis — Išlaidos sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos srityje dirbančiam personalui 
Pataisyti skaičius taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Rezervas 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Iš viso 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Pagrindimas:
2 proc. suma įrašyta į rezervą ir ją bus galima naudoti tuomet, kai Komisija pateiks Europos teisės aktų dėl 
Europos maisto saugos tarnybai mokėtinų mokesčių ekonominio pagrįstumo ir tikslingumo ataskaitą, kaip 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 45 straipsnyje.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5917 === ENVI/5917 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

17 01 01 straipsnis — Išlaidos sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos srityje dirbančiam personalui 
Pataisyti skaičiai ir ??? taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Rezervas 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Iš viso 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Rezervo panaudojimo sąlygos:
Įrašyti šį tekstą:
Taigi 8 450 000 EUR suma, kuri sudaro 50 proc. 2010 m. Bendrijos tabako fondui numatytų asignavimų, 
įrašyta į rezervą ir ją bus galima naudoti kai Komisija pateiks:
– Bendrijos tabako fondo tęstinę iniciatyvą.
Pagrindimas:
Bendrijos tabako fondas yra priemonė, pagal kurią remiami visuomenės sąmoningumo dėl tabako vartojimo 
žalingo poveikio didinimo projektai. Fondas, kurio veikla baigiasi 2010 m., finansuojamas pervedus lėšas iš 
biudžeto eilutės, skirtos pagalbai tabakui.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5918 === ENVI/5918 ===

Pateikė Haug Jutta, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

05 01 01 straipsnis — Išlaidos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srities dirbančiam personalui
Pataisyti skaičiai ir ??? taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Rezervas 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Iš viso 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Rezervo panaudojimo sąlygos:
Įrašyti šį tekstą:
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Taigi 8 450 000 EUR suma, kuri sudaro 50 proc. 2010 m. Bendrijos tabako fondui numatytų asignavimų, 
įrašyta į rezervą ir ją bus galima naudoti kai Komisija pateiks:
– Bendrijos tabako fondo tęstinę iniciatyvą.
Pagrindimas:
Bendrijos tabako fondui numatytos lėšos skirtos pervedus asignavimus iš biudžeto eilutės, skirtos pagalbai 
tabakui (05 03 02 22). Šie asignavimai baigiasi 2010 m.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5919 === ENVI/5919 ===

Pateikė Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli Roberta, 
Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella Gianni, 
Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, Pirillo 
Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

-------------------------------
Papildyti: 17 03 11

2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Rezervas

Iš viso 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Išlaidų kategorija:
17 03 11 straipsnis — Bandomasis projektas – Šoninės amiotrofinės sklerozės (ŠAS) įtaka sporto 
pasaulyje
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šoninės amiotrofinės sklerozės priežastis dar nežinoma. Esama teorijos, kad gali būti šoninės 
amiotrofinės sklerozės ir piktnaudžiavimo dopingo medžiagomis sąsajų, bet tai dar galutinai nepatvirtinta. 
Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad Italijoje šia liga serga itin daug profesionalių futbolo žaidėjų.
Šis bandomasis projektas numatytas galimų šoninės amiotrofinės sklerozės priežasčių moksliniams 
tyrimams skatinti, ypatingą dėmesį kreipiant į profesionalų sportą ir galimą piktnaudžiavimo šiomis 
medžiagomis įtaką sporto pasaulyje.
Šį projektą vykdys sveikatos apsaugos įstaigos, kurios turi puikią neurodegeneracinių ligų gydymo 
istoriją, ir kurioms teiks organizacinę paramą institucijos, kurių profesionalumas šioje srityje pagrįstas 
įrodymais, ir šios įstaigos bus atsakingos už:
1. sergančių šonine amiotrofine skleroze stebėseną ir duomenų rinkimą apie juos, taip pat ir padedant 
pacientų asociacijoms;
2. sergančių šonine amiotrofine skleroze sportininkų stebėseną ir duomenų rinkimą apie juos padedant 
sporto federacijoms ir asociacijoms ir savanoriškoms institucijoms;
3. pažangiosios patirties nustatymą ir šoninės amiotrofinės sklerozės prevencijos strategijų rengimą;
4. duomenų sklaidą per susitikimus su šios srities ekspertais ir konferencijas bei informacijos rinkinių 
universitetams, specializuotiems centrams ir sporto asociacijoms skelbimą;
5. mokymo programų, skirtų sveikos fizinės veiklos skatinimui, ypač jaunimui, parengimą;
6. eksperimentinės sportininkų duomenų bazės, kurioje būtų registruojamos patirtos traumos ir per 
sportininko karjerą vartotų medžiagų rūšys, nustatymą.
Projektas bus vykdomas dvejus metus.
Pagrindimas:
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Šoninė amiotrofinė sklerozė yra motorinių neuronų liga, kuriai būdinga progresuojanti ir negailestinga 
galvos ir stuburo smegenų ląstelių degeneracija, dėl kurios didėja neįgalumo lygis. Kiekvienais metais 
visame pasaulyje nustatoma beveik 120 000 naujų susirgimo šia liga atvejų. Jos priežastys dar nežinomos, 
nors yra daug šios ligos rizikos faktorių. Teorija, kad piktnaudžiavimas dopingo medžiagomis yra viena iš 
šios ligos išsivystymo priežasčių, yra dar labiau tikėtina dėl to, kad šia liga dažniausiai suserga profesionalūs 
sportininkai.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5920 === ENVI/5920 ===

Pateikė Jørgensen Dan, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 17 04 03 04
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Suderintų techninių reikalavimų, taikytinų navigacinei sistemai, naudojamai 
gyvų gyvūnų vežimu ilgais atstumais, nustatymas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Nepakankamas kompetentingų institucijų keitimasis informacija lemia tai, kad netinkamai įgyvendinami 
Bendrijos teisės aktai dėl gyvūnų apsaugos vežimo metu. Taigi būtina nustatyti lanksčias procedūras 
siekiant pagerinti kompetentingų institucijų įvairiose valstybėse narėse bendradarbiavimo lygį. 2011 m. 
bandomasis projektas padėtų įsteigti viešąjį–privatų konsorciumą, apimantį valstybių narių 
kompetentingų institucijų atstovus, transporto operatorius, Europos gyvūnų gerovės organizacijas, 
transporto priemonių gamintojus, palydovinės navigacijos sistemos gamintojus ir pažangių transporto 
sistemų (angl. ITS) valdymo institucijas siekiant parengti suderintus techninius ir eksploatacinius 
reikalavimus ir sertifikavimo sistemą laikantis Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos 
vežant 20 straipsnio įpareigojimų ir tikslų. Projekto metu turėtų būti išnagrinėta tai, kaip turimi 
navigacinių sistemų duomenys gali būti renkami ir analizuojami siekiant pagerinti taikymą tuo pačiu 
metu laikantis teisės aktų dėl duomenų apsaugos.
Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD komentaras
Komisija palankiai vertina šį bandomąjį projektą, nors ji siūlo jį šiek tiek pertvarkyti. Iš tiesų Komisija 
įvairiomis progomis pabrėžė taikymo svarbą ir derino navigacijos sistemas.
Dėl suderinimo trūkumo kompetentingoms institucijoms taip pat sudėtinga atlikti kontrolę realiu laiku, 
nes jos gali neturėti žinių, susijusių su surinktų duomenų ieškojimu, taip pat neįmanoma rinkti ir 
analizuoti duomenų ES lygmeniu.
Komisija mano, kad projekto metu taip pat turėtų būti išnagrinėta tai, kaip turimi navigacinių sistemų 
duomenys gali būti renkami ir analizuojami siekiant pagerinti taikymą tuo pačiu metu laikantis teisės 
aktų dėl duomenų apsaugos. 
Komisija taip pat siūlo į projektą įtraukti valstybių narių kompetentingas institucijas, nes jos atsako už šių 
teisės aktų taikymą.
Pagrindimas:
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant reikalaujama, kad nuo 2009 m. visose 
tolimojo susisiekimo transporto priemonėse būtų įdiegta navigacijos sistema ir kita duomenų rinkimo ir 
įrašymo įranga siekiant patikrinti, ar laikomasi Bendrijos taisyklių. Iki šiol ES lygmeniu nepaskelbti jokie 
suderinti techniniai reikalavimai ir vežėjai nežino, kokio tipo įrangą įsigyti. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5921 === ENVI/5921 ===

Pateikė Krahmer Holger, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Rezervas

Iš viso 300 000 300 000 300 000 300 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Prekybos oro taršos leidimais suderinamumas su 
galiojančiais teisės aktais
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šiuo projektu siekiama įvertinti prekybos oro taršos leidimais suderinamumą su galiojančiais teisės 
aktais. Siūlomus tikslus galima apibendrinti taip:
Įvertinti prekybos oro taršos leidimais su aplinkosauga susijusias ir ekonomines sąnaudas ir naudą 
atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.
Išnagrinėti tai, kokiu mastu dėl prekybos oro taršos leidimais toliau vyraus dvigubas reglamentavimas.
Išnagrinėti tai, kokiu mastu dėl prekybos oro taršos leidimais toliau vyraus sudėtingas reglamentavimas.
Projekto pradžia: 01/01/2011
Projekto pabaiga: 31/12/2011
Pagrindimas:
Siekiant užtikrinti veiksmingą, veikiantį ir efektyvų išmetamųjų oro teršalų reglamentavimą reikėtų 
išnagrinėti tai, kokiu mastu prekyba oro taršos leidimais bus suderinama su galiojančiais teisės aktais, ir ar 
dėl jos nebus dubliuojamas arba toliau griežtinamas išmetamųjų oro teršalų reglamentavimas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5922 === ENVI/5922 ===

Pateikė Krahmer Holger, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Rezervas

Iš viso 300 000 300 000 300 000 300 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Sunkiųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 
mažinimo potencialas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šiuo projektu siekiama įvertinti papildomą sunkiųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 
mažinimo potencialą, taip pat poveikį aplinkai. Siūlomus tikslus galima apibendrinti taip:
Įvertinti įvairių reikalavimų ir priemonių siekiant mažinti išmetamą CO2 kiekį naudą aplinkai ir 
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ekonomines sąnaudas bei naudą.
Įvertinti technikos pažangą ir galimybes, taip pat išmetamo CO2 kiekio mažinimo veiksmingumą, ypač 
atsižvelgiant į sąnaudų efektyvumą.
Išnagrinėti tai, kokiu mastu dėl sunkiųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio 
reguliavimo toliau vyraus sudėtingas reglamentavimas.
Projekto pradžia: 01/01/2011
Projekto pabaiga: 31/12/2011
Pagrindimas:
Išmetamo CO2 kiekio mažinimas susijęs su didelėmis technologinėmis sąnaudomis. Taigi prieš priimant su 
teisėkūra susijusius sprendimus svarbu išnagrinėti sąnaudų efektyvumą ir apskritai sunkiųjų komercinių 
transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo poveikį. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5923 === ENVI/5923 ===

Pateikė Lepage Corinne, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

02 02 01 straipsnis — Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa — Verslininkystės ir inovacijų 
programa 
Pataisyti skaičiai, antraštė, pastabas ir teisinį pagrindą taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Rezervas

Iš viso 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Išlaidų kategorija:
02 02 01 straipsnis — (Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa — Verslininkystės ir inovacijų 
programa) Pirmasis ekologinių inovacijų pritaikymas ir pateikimo į rinką projektaiKonkurencingumo ir 
inovacijų bendroji programa — Verslininkystės ir inovacijų programa 
Pastabos:
Po pastraipos:
Visos įplaukos iš trečiųjų šalių įnašų, įtrauktos .......... panaudotos papildomiems asignavimams į šį punktą 
įtraukti.
Įrašyti šį tekstą:
Šis asignavimas skirtas pirmojo ekologinių inovacijų pritaikymo ir pateikimo į rinką projektų 
finansavimui nuo 32 560 000 EUR iki 70 000 000 EUR didinti.
Šie projektai susiję su pirmuoju Bendrijos lygmens svarbos ekologinių inovacijų technikos, produktų, 
paslaugų ar praktikos, kuri jau buvo sėkmingai techniškai pademonstruota, tačiau kuri dėl neaiškios 
rizikos dar nepateko į rinką, pritaikymu ar pateikimu į rinką. Remiant šias inovatyvias technologijas 
galima būtų padėti šalinti ekologinių inovacijų plėtros ir visuotinio taikymo kliūtis, sukurti arba išplėsti 
susijusių produktų rinkas ir padidinti ES įmonių konkurencingumą pasaulio rinkose. Pagal šiuos 
projektus taip pat turėtų būti siekiama mažinti poveikį aplinkai arba pagerinti įmonių, ypač MVĮ, 
aplinkosauginę veiklą.
Remiantis ankstesnių kvietimų teikti paraiškas patirtimi, MVĮ vis labiau suinteresuotos pateikti į rinką 
ekologinių inovacijų technologijas. Po 2009 m. kvietimo teikti paraiškas (kurio biudžetas siekia 32 mln. 
EUR) pateikti 202 pasiūlymai. Tai beveik dvigubai daugiau, palyginti su po 2008 m. kvietimo teikti 
paraiškas pateiktais 134 pasiūlymais. Iš viso pasiūlymus pateikė 614 dalyvių iš 32 valstybių. Bendras 
prašomas finansavimas yra didesnis negu 150 mln. EUR ir tai yra beveik 40 proc. padidėjimas, palyginti 
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su ankstesniuoju kvietimu teikti paraiškas. Beveik 70 proc. dalyvių, teikiančių paraiškas, yra MVĮ.
Kvietimus teikti paraiškas valdo Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji agentūra. Kad būtų 
palengvintas įgyvendinimas, taip pat ir ateinančiais metais reikėtų suteikti panašų finansavimo lygį 
siekiant, kad Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji agentūra galėtų gana nuosekliai planuoti su jos 
veikla susijusį darbo krūvį.
Pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą skatinant ekologines inovacijas prisidedama 
prie Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano įgyvendinimo. Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano 
tikslas – skatinti ekologines inovacijas ir raginti plačiu mastu taikyti aplinkosaugines technologijas. Pagal 
šią priemonę bus remiami projektai, susiję su ekologiškai inovatyviais produktais, technikomis, 
paslaugomis arba procesais, kuriais siekiama mažinti poveikį aplinkai arba jo prevencijos arba kurie 
padeda optimaliai naudoti išteklius. Be Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano įgyvendinimo 
priemonė turėtų padėti įgyvendinti Bendrijos veiksmus klimato kaitos srities teisės aktų paketo, tvaraus 
vartojimo ir gamybos veiksmų plano, tvarios pramonės politikos ir pirmaujančios rinkos iniciatyvos 
srityse. Nustatant kvietimų teikti paraiškas prioritetus atsižvelgta į šias politikos iniciatyvas ir todėl 
didžiausias dėmesys teikiamas tiems sektoriams, kurie turi didelį inovacijų potencialą ir yra naudingiausi 
aplinkai.
Teisinis pagrindas:
Po pastraipos:
2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos .......... įsteigimo (2007–2013 m.) (OL L 310, 2006 11 9, 
p. 15).
Įrašyti šį tekstą:
2006 m. spalio 24 d. EP ir Tarybos sprendimas Nr. 1639/2006/EB, ypač jo 5 straipsnio 1 dalis.
Pagrindimas:
Šie projektai susiję su pirmuoju Bendrijos lygmens svarbos ekologinių inovacijų technikos, produktų, 
paslaugų ar praktikos, kuri jau buvo sėkmingai techniškai pademonstruota, tačiau kuri dėl neaiškios rizikos 
dar nepateko į rinką, pritaikymu ar pateikimu į rinką. Remiant šias inovatyvias technologijas galima būtų 
padėti šalinti ekologinių inovacijų plėtros ir visuotinio taikymo kliūtis, sukurti arba išplėsti susijusių 
produktų rinkas ir padidinti ES įmonių konkurencingumą pasaulio rinkose.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5924 === ENVI/5924 ===

Pateikė Rossi Oreste, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 04 03 13
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezervas

Iš viso 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Išlaidų kategorija:
04 03 13 straipsnis — Bandomasis projektas – Trumposiomis teksto žinutėmis paremta gelbėjimo 
tarnyba.Neįgaliesiems skirtas projektas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Paslauga grindžiama vienintelės sumaniosios platformos, kuri yra savaime programuojama ir gali atlikti 
neribotą skaičių operacijų, naudojimu. Sistema gali suprasti kurčiųjų ar neįgaliųjų pagalbos prašymus ir 
imtis atitinkamų veiksmų sąveikaudama su naudotojais, pavyzdžiui, išsiusdama teksto žinutę, kurioje būtų 
prašoma pateikti papildomos informacijos apie ypatingąją padėtį, ir perduodama informacija policijai 
arba iškviečiama greitoji pagalba, kad būtų užtikrinama, jog kaip galima greičiau ir veiksmingiau būtų 
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imamasi atitinkamų veiksmų.
Ši paslauga visiems neįgaliesiems sudarys galimybes paprastąja teksto žinute greitai ir veiksmingai siųsti 
avarinėms tarnyboms pagalbos prašymus.
Iškilus pavojui naudotojas serverio numeriu siunčia teksto žinutę su „SOS“ signalu, po kurio įrašomas 
atitinkamos avarinės tarnybos (policija, greitoji pagalba ir kt.) pavadinimas. Serveris persiunčia tekstą į 
vartus, iš kur jis perduodamas įrenginio vadinamosioms virtualioms smegenims, kurios išverčia komandą 
ir prisijungia prie atitinkamos tarnybos IT sistemų, kuriose automatiškai parodomas iš naudotojo judriojo 
ryšio telefono numerio gautas pagalbos prašymas kartu trimačiame žemėlapyje nurodant vartotojo 
buvimo vietą. Tuo pačiu metu vadinamosios įrenginio smegenys automatiškai prašo naudotojo pateikti 
daugiau informacijos (pavyzdžiui, ar yra sužeistų asmenų) siekiant išsiaiškinti, koks jam ar jai kyla 
pavojus. Naudotojo atsiųsta informacija rodoma išsiųstų avarinių tarnybų darbuotojų judriojo ryšio 
telefonų ar kitų judriojo ryšio įrenginių ekranuose siekiant, kad jie kuo geriau pasirengtų imtis veiksmų 
esant atitinkamai padėčiai. Jeigu naudotojas praneša, kad yra sužeistų, vadinamosios smegenys 
automatiškai atlieka tas pačias procedūras ir perduoda pavojaus signalą avarinėms tarnyboms bei visoms 
kitoms susijusioms tarnyboms, prisijungusioms prie šios sistemos. Galiausiai naudotojui taip pat 
išsiunčiama teksto žinutė, kad jis būtų ramus žinodamas, jog jo ar jos pagalbos prašymas išnagrinėtas ir 
kad kaip įmanoma greičiau imtasi veiksmų pagal jį.
Sistemos ypatybių apžvalga:
1. Funkcija parengta ir paslauga prieinama visomis pasaulio kalbomis;
2. Serverio patalpa įrengta taip, kad galėtų apdoroti prašymus 24 valandas per parą ir turėtų ryšį su 
Europos pagalbos numerio 112 kontrolės centrais;
3. Įrengtas 24 valandas per parą veikiantis skambučių centras, turintis nemokamą telefono numerį;
4. Aktyvuota paslauga TSV (itališka santrumpa, atitinkanti tekstą „aš gelbėju tavo gyvybę), kuri teksto 
žinutėmis padėtų rasti informaciją apie greitosios pagalbos paslaugas teikiančias įstaigas, ir išduodama 
šios paslaugos abonento kortelė.
5. Sistema įdiegiama visuose Italijos regionuose;
6. Šią sistemą jau bando Turino policija.
Pagrindimas:
Ši paslauga sukurta reaguojant į tai, kad būtinas greitas ir veiksmingas atsakas į kurčių ar neįgalių asmenų 
pagalbos prašymus siekiant užtikrinti, kad jų negalia nepakenktų jų saugumui ar jų gebėjimui prašyti 
pagalbos ir ją gauti. Ši paslauga papildo ir atitinka iniciatyvą „REACH112“.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5925 === ENVI/5925 ===

Pateikė Scottà Giancarlo, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 13 04
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
07 13 04 straipsnis — Bandomasis projektas – Klimato kaitos paveiktos nepalankioje padėtyje esančios 
prieškalnių vietovės ekologinės sistemos atkūrimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Nepalankioje padėtyje esančios teritorijos, kuri iš viso apima 642,52 kvadratinius kilometrus, ekologinių 
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problemų ir klausimų, kuriuos iškėlė 22 šio regiono savivaldybių valdžia (Budoia, Polcenigo, Caneva, 
Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, Pieve di 
Soligo, San Pietro di Feletto, Sernaglia Della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, Cison di 
Valmarino, Follina, Tarzo, Segusino, Vidor and Valdobbiadene), tyrimas parodė, kad:
1. Dėl vandens pertekliaus iškylančios problemos turi būti stebimos ir sprendžiamos pasitelkiant 
dirvožemio gerinimo priemones siekiant išvengti potvynių ir upių išsiliejimų, kuriuos lemia klimato kaita 
ir kurie padaro žalos pasėliams ir ekosistemoms;
2. Reikia imtis veiksmų siekiant išsaugoti būdingas prieškalnių šlaitų, kurie palaipsniui tampa 
nebenaudojami, ypatybes; tai turi didelę įtaką aplinkiniams rajonams ir dėl to atsiranda dar daugiau 
klimato kaitos keliamų problemų.
Atsižvelgiant į 1 punktą reikėtų paminėti toliau nurodytus dalykus. 
Minėtosios savivaldybės nepajėgios valdyti regiono vandens telkinių tokiu būdu, kad galėtų patenkinti 
savo pačių poreikius. Per lietingiausius metų laikotarpius (rudenį ir pavasarį), atsižvelgiant į teritorijos 
nuolydį ir morfologiją, periodiškai kartojasi maži potvyniai, kurie padaro žalos pasėliams ir 
ekosistemoms. Visa prieškalnių teritorija nuo Pjavos iki Livencos upės kenčia nuo nedidelių nuošliaužų, 
kurias reikia nuolat tvarkyti ir dėl kurių neįmanoma planuoti žemės ūkio ir ekologinių sistemų atkūrimo; 
taigi siekiant sušvelninti klimato kaitos poveikį, reikia imtis veiksmų, į kuriuos būtų įtraukta vietos 
bendruomenė.
Kai bus nustatytos pavojingiausios prieškalnių šlaitų vietos ir žemos (slėniuose esančios) teritorijos, reikės 
parengti bendrus planus siekiant užtikrinti, kad visi vandens ištekliai būtų valdomi sumaniai (valomos 
upių vagos, paaukštinami ežerų ir upių pylimai, įrengiami vandens rezervuarai, vystoma ekstensyvi 
drėkinimo sistema). Ypač vandens rezervuarų strateginiuose slėnių vietose įrengimas paskatintų 
žemdirbystę, kuri šiuo metu išgyvena krizę, dėl, be kitų dalykų, sunkumų, susijusių su vandens trūkumu 
pasėliams vasaros mėnesiais laistyti.
Toliau išdėstyti klausimai susiję su 2 punktu.
Per pastaruosius 50 metų prieškalnių šlaitai, kurie sudaro beveik vieną trečdalį visos minėtosios 
teritorijos, buvo palaipsniui apleisti ir dėl to padaryta didelė žala aplinkai. Vietoje pievų atsirado miškai ir 
dėl to sumažėjo turimų ganyklų plotų. Tose vietose, kur anksčiau buvo mažos gyvulių fermos arba vasaros 
ganyklos, dabar yra tik nebenaudojamos lūšnos ir tuščios pievos. Miško plotų skverbimosi į ganyklų 
plotus tempas yra trys metrai per metus. Tokiais tempais kraštovaizdis greitai visiškai pasikeis ir kai 
kurios vietovės bus neprieinamos. Prieškalnių šlaitų gyvūnija jau keičiasi ir atsiranda naujos gyvūnų 
rūšys (meškos, šernai) ir ji palaipsniui tampa panaši į aukštai esančias apgyvendintų vietovių gyvūniją. 
Reikėtų gerinti dirvožemį siekiant apriboti klimato kaitos daromą žalą ir vėl pradėti veisti tuos pasėlius, 
kurie anksčiau, prieš apleidžiant tą žemę, buvo auginami šiose vietovėse.
Taigi reikia įgyvendinti šias priemones: apriboti bendrą miškų užimamą plotą; nuolat tvarkyti miškų 
plotus (taip pat ir siekiant apsisaugoti nuo gaisrų, kurie šiuo metu vyksta pasikartoja dažnai); įsteigti 
saugomą teritoriją ar parką; vėl atidaryti prieigos kelius, kurie tapo nebenaudojami; ir vėl pradėti auginti 
pasėlius, kurie padeda išsaugoti kraštovaizdį ir sušvelninti klimato kaitos poveikį. Trumpai tariant, 
reikalingas priemonių paketas, kuris padėtų suklestėti kalnų aplinkai. Dabar šioje teritorijoje yra 133 050 
gyventojų.
Pagrindimas:
Šis projektas yra itin svarbus, nes pagal jį saugoma aplinka vadovaujantis Kopenhagoje nustatytais kovos su 
klimato kaita principais ir siekiama teikti paramą toms vietovėms, kurioms šiuo metu gresia gyventojų 
mažėjimas ir kuriose imantis reikiamų veiksmų klimato kaitos poveikis galėtų būti stipriai sumažintas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5926 === ENVI/5926 ===

Pateikė Skylakakis Theodoros, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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Papildyti: 07 13 04
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Rezervas

Iš viso 400 000 400 000 400 000 400 000

Išlaidų kategorija:
07 13 04 straipsnis — Bandomasis projektas – Prisitaikymas prie klimato kaitos ir didžiuliai 
gaisrai.Prevencinių priemonių plėtojimas ir keitimasis pažangiąja patirtimi siekiant kovoti su didžiuliais 
gaisrais
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Tikslai
 Nustatyti prevencines priemones, kurios padėtų mažinti didžiulių miškų gaisrų pavojų (pavyzdžiui, kokių 
rūšių 
 medžius reikėtų sodinti įvairiuose regionuose dėl klimato kaitos poveikio).
 Biomasės politiką galbūt susieti su negyvos medienos kiekio mažinimu Viduržemio jūros regiono 
miškuose, 
 kur labiausiai tikėtina, kad reikės subsidijų. 
 Parengti ateities politiką, kurios tikslas būtų prisitaikyti prie klimato kaitos tuo pačiu metu gerinant 
reagavimo 
 į esamą didelę problemą daugelyje valstybių narių priemones.
Naudos gavėjai
Su aplinka, biologine įvairove ir miškais susijusi veikla ir įmonės, vietos ūkis.
Pagrindimas:
Pagal šį projektą siekiama prisitaikyti prie klimato kaitos ir didžiulių gaisrų. Prevencinių priemonių 
plėtojimas ir keitimasis pažangiąja patirtimi siekiant kovoti su didžiuliais gaisrais.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5927 === ENVI/5927 ===

Pateikė Skylakakis Theodoros, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 13 04
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Rezervas

Iš viso 400 000 400 000 400 000 400 000

Išlaidų kategorija:
07 13 04 straipsnis — Bandomasis projektas – Miesto karščio salos efekto pasekmių tyrimas tankiai 
apgyvendintuose Europos miestuose
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Tikslai
 Ištirti numanomą klimato kaitos poveikį miestų zonų mikroklimatui. 
 Išsamiai išnagrinėti jo sąsajas su miesto karščio salos efektu. 
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 Ištirti ekonominę naštą, susijusią su mažesniu gyventojų našumu ir su poveikiu dėl padidėjusio energijos 
 vartojimo Pietų Europoje ir dėl to padidėjusiu išmetamųjų ŠESD kiekiu, kuris susijęs su šiuo papildomu 
energijos suvartojimu. 
 Parengti galimas prisitaikymo strategijas siekiant sumažinti miesto karščio salos efektą. 
 Keistis didžiausių Europos miestų, turinčių panašių urbanistinių požymių, pažangiąja patirtimi. 
Galimas dalinis sutapimas. Negali būti dalinio sutapimo su buvusiomis ar dabartinėmis iniciatyvomis dėl 
karščio bangų, nes tai susiję su nuolatiniu miesto ir kaimo vietovių temperatūros skirtumu ir šio skirtumo 
pasekmėmis, kurios gali būti ne tik karščio bangos.
Naudos gavėjai
Tankiai apgyvendintų Europos miestų aplinka ir gyventojai (kalbant apie gyvenimo kokybę, ekonominį 
našumą ir kt.).
Pagrindimas:
Šiuo projektu siekiama ištirti miesto karščio salos efekto pasekmes tankiai apgyvendintuose Europos 
miestuose.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5928 === ENVI/5928 ===

Pateikė Skylakakis Theodoros, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 17 03 11
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Rezervas

Iš viso 600 000 600 000 600 000 600 000

Išlaidų kategorija:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Pagrindimas:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5929 === ENVI/5929 ===
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Pateikė Skylakakis Theodoros, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 15 05 56
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Rezervas

Iš viso 180 000 180 000 180 000 180 000

Išlaidų kategorija:
15 05 56 straipsnis — Bandomasis projektas – Tikrojo antrinių ir tretinių tabako dūmų poveikio vaikams 
mastas 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Tikslai
 Moksliškai įvertinti antrinių ir tretinių tabako dūmų poveikį vaikams ES remiantis 
 susijusių medžiagų buvimu vaikų seilėse ir šių duomenų palyginimu su viešosios nuomonės rezultatais.
 Didinti tėvų supratimą apie nesąmoningą jų vaikų buvimą tabako dūmais užterštoje aplinkoje.
 Perduoti šiuos duomenis atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms siekiant juos panaudoti 
prieš rūkymą nukreiptose kampanijose.
Naudos gavėjai
Vaikai ir tėvai. Vaikų apsaugos nuo antrinių ir tretinių tabako dūmų didinimo iniciatyvos.
Pagrindimas:
Šiuo projektu siekiama nustatyti tikrąjį antrinių ir tretinių tabako dūmų poveikio vaikams mastą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5930 === ENVI/5930 ===

Pateikė Ulmer Thomas, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 17 03 11
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
17 03 11 straipsnis — Bandomasis projektas – Patikimų hepatito B tyrimų ir gydymo kūrimas siekiant 
kepenų vėžio prevencijos
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
2008 m.2 Tarybos išvadose dėl vėžio pripažįstama, kad hepatito B prevencija ir gydymas yra alternatyvus 
kepenų vėžio prevencijos būdas. Taigi šiuo projektu siekiama visoje Europos Sąjungoje nustatyti patikimą 
hepatito B tyrimų sistemą ir atitinkamą tolesnį gydymą ir tai galiausiai būtų kepenų vėžio prevencija. 

                                               
2 Tarybos išvados dėl vėžio naštos mažinimo, Liuksemburgas, 2008 m. birželio 10 d. 

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf.
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Hepatitas B yra virusas, kuris 80 proc. atvejų visame pasaulyje yra kepenų vėžio priežastis.3 Dėl to 
hepatitas B po rūkymo yra labiausiai paplitusi kancerogeninė medžiaga. Prevencija ir ankstyva diagnozė 
yra pagrindiniai sąnaudų efektyvumo elementai. Skiepai nuo hepatito B padeda užkirsti kelią kepenų 
vėžiui ir kepenų persodinimui. 
Dalyvaujančių valstybių projekto tikslai yra šie:
1. Labiau informuoti visuomenę ir medicinos darbuotojus apie hepatitą ir jo sąsajas su kepenų vėžiu. 
2. Nustatyti visos ES hepatito, dėl kurio išsivystė kepenų vėžys, atvejų duomenų bazės sistemą. 
3. Įvertinti patirtas išlaidas, susijusias su kepenų vėžio gydymu tų pacientų, kuriems nebuvo anksti 
nustatyta ligos diagnozė. 
4. Parengti hepatito B tyrimo planus, kurie būtų prieinami visiems asmenims, kuriems gresia ligos 
pavojus, visose atitinkamose sveikatos priežiūros ir Bendrijos įstaigose.
5. Parengti veiksmingą tolesnių priemonių planą, skirtą pacientams, kuriems diagnozuota ši liga.
6. Skleisti pažangiausią patirtį valstybėse narėse. 
Projekto pradžia: 01/01/2011
Projekto pabaiga: 31/12/2011
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, 
p. 9), 49 straipsnio 6 dalyje. 
Pagrindimas:
2008 m. birželio mėn. Tarybos išvadose pripažįstamas itin didelis hepatito B ir kepenų vėžio ryšys. Hepatito 
B tyrimai būtini, nes 80 proc. susirgimų pirminiu kepenų vėžiu priežastimi laikoma hepatito B infekcija. 
Kepenų vėžys labai dažnai yra mirtina liga ir per pastaruosius 20 metų susirgimų juo jau padvigubėjo. 
Kadangi hepatitas B ir kepenų vėžys labai susiję, reikėtų nustatyti atitinkamus patikimus tyrimų ir gydymo 
planus, kad pacientai būtų gydomi kol jiems dar neišsivystė vėžys.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5931 === ENVI/5931 ===

Pateikė Panayotov Vladko Todorov, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Parengiamieji veiksmai siekiant remti gamtinių išteklių 
išsaugojimą ir kovoti su klimato kaita didinant saulės energijos (saulės, terminės ir fotovoltinės) 
naudojimą

                                               
3 Europos siekis geriau valdyti hepatitą B Europoje, 2007 m.
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Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Nauji parengiamieji veiksmai siekiant remti gamtinių išteklių išsaugojimą ir kovoti su klimato kaita 
didinant saulės energijos naudojimą.
Pagrindinis šio projekto tikslas bus pasiūlymų rengimas siekiant paruošti būsimus veiksmus, kad būtų 
investuojama ES valstybėse į nedidelius saulės energijos parodomuosius įtaisus šildymo, vėsinimo ir 
elektros energijai gaminti. Konkretus tikslas būtų diegti įrangą gyvenamuosiuose namuose tose šalyse ir 
regionuose, kuriuose nėra subsidijų arba jos labai ribotos tam, kad visuomenei galima būtų pristatyti 
įvairias šilumos, vėsinimo ir elektros energijos gamybos pasitelkiant saulės energiją technologijas ir 
galimybes. Kadangi tai yra naujos technologijos ir dauguma ES gyventojų turi labai mažai informacijos 
apie jų privalumus, įsteigus šiuos parodomuosius įrenginius arčiau jų gyvenamųjų vietų, būtų paskatintos 
privačios investicijos į saulės energiją gyvenamuosiuose namuose.
Projekto rezultatas būtų keletas saulės jėgainių, įrengtų individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir 
pastatuose, ir kurie veiktų ir juos galima būtų aplankyti. 
Pagrindimas:
Reikalinga ES intervencija siekiant paskatinti mažų įrenginių, skirtų saulės šilumos ir fotovoltinės energijos 
gamybai, gyvenamuosiuose namuose plėtrą. 2009 m. saulės šilumos vartojimas sumažėjo 10 proc., nors ES 
įsipareigojo didinti atsinaujinančios energijos vartojimą. Tačiau valstybių narių galimybės teikti subsidijas 
yra ribotos taip pat ir dėl ekonomikos krizės. Šių parengiamųjų veiksmų tikslas yra remti saulės įrenginių 
skaičiaus didinimą sukuriant parodomąsias veikiančias jėgaines.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5932 === ENVI/5932 ===

Pateikė Panayotov Vladko Todorov, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Medienos atliekų naudojimas elektros energijos ir šilumos 
gamybai
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šiuo projektu siekiama sukurti ir pritaikyti veiksmingą technologiją, kurią taikant medienos atliekos būtų 
deginamos siekiant gaminti bioanglį ir užtikrinti energijos šaltinius.
Siekiama veiksmingai naudoti medienos atliekas, kad būtų gaminama šiluma ir elektra ir gaminama švari 
bioanglis. Tai duos daugeriopos naudos. Viena vertus, tai padės patikimai valdyti miškus, o, kita vertus, 
prisidės prie vietinio ir regioninio energijos tiekimo, grindžiamo švarios energijos gamyba. Bioanglies 
gamyba yra inovatyvus savaime tvarios energijos gamybos metodas.
Pagrindimas:
Tikslas – kaimo vietovėje sukurti bandomąją jėgainę, kuri padėtų pademonstruoti pažangiąją patirtį ir 
geriausius turimus atsinaujinančios energijos išteklius. Be to, tai palengvins medienos atliekų valdymą 
siekiant išvengti medienos atliekų upėse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5933 === ENVI/5933 ===
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Pateikė Panayotov Vladko Todorov, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Elektroninių ir elektros prietaisų surinkimas ir 
perdirbimas siekiant išgauti vertingus komponentus ir brangiuosius metalus
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Tikslas – naudoti elektronines atliekas kaip naują išteklių šaltinį ir geriau aprūpinti ištekliais Europoje. 
Pagal galiojančius teisės aktus elektroninių ir elektros atliekų surinkimas ir perdirbimas vykdomas 
neatsižvelgiant į šiuose gaminiuose esančius vertingus elementus, taigi svarbūs brangieji metalai patenka 
į atliekas.
Pagrindimas:
Atsižvelgiant į vykstantį direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų persvarstymą, reikia pagerinti 
elektroninės ir elektros įrangos perdirbimą. Itin svarbu užtikrinti žaliavų tiekimą, grindžiamą geresniu 
turimos elektroninės ir elektros įrangos perdirbimu. Taip sudarytume geresnes naujas išteklių tiekimo 
galimybes, ypač tiekiant brangiuosius ir strateginius metalus, kurie būtini tam, kad Europos pramonė būtų 
konkurencinga.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5934 === ENVI/5934 ===

Pateikė Panayotov Vladko Todorov, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Naujų platinos ir paladžio gamybos technologijų ir metodų 
plėtra
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Platina ir paladis yra pagrindinės vandenilio kuro elementų konstrukcijos sudedamosios dalys. Šios 
sudedamosios dalys paspartina vandenilio kuro elementuose vykstančius cheminius procesus. Be to, 
platina ir paladis yra reti ir brangūs metalai, jų kaina rinkoje kinta. Taigi itin svarbu parengti naujus 
mokslinius platinos ir paladžio gavybos ir apsirūpinimo jais metodus.
Pagrindimas:
Platina ir paladis vaidina pagrindinį vaidmenį kuriant vandeniliu pagrįstą ekonomiką ir įvairinant energijos 
tiekimą. Vandenilio kaip kuro naudojimas bus įmanomas tik tada, jei bus užtikrintas aprūpinimas nebrangia 
platina ir paladžiu. Kadangi ES platinos ir paladžio ištekliai labai maži, reikėtų išnagrinėti galimybę sukurti 
ekonomiškus jų gamybos būdus. Šios srities moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla padės dideliu mastu 
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plėtoti nebrangių vandenilio kuro elementų taikymą.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5935 === ENVI/5935 ===

Pateikė Panayotov Vladko Todorov, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – ES technologijų perdavimas Lotynų Amerikai siekiant 
geriau naudoti ir valdyti gamtinius išteklius ir užtikrinti žaliavų tiekimą
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
ES, ypač jos elektronikos pramonė, telekomunikacijos, naujos energetikos technologijos ir kt., labai 
priklauso nuo importuojamų žaliavų. Tuo tarpu Lotynų Amerikos šalys turi daug atsargų, kurios gali 
padėti patenkinti paklausą Europos rinkoje. Taigi glaudesnis technologinis ES ir Lotynų Amerikos 
bendradarbiavimas kasybos ir energetikos sektoriuose būtų naudingas abiems šalims. Be to, tai būtų ES 
technologijų perdavimo Lotynų Amerikai ir Lotynų Amerikos žaliavų perdavimo ES pagrindas.
Šio bandomojo projekto tikslas – remti Lotynų Amerikos šalių kovos su klimato kaita siekį suteikiant 
ekologiškesnes technologijas, kurios padėtų saugoti aplinką ir valdyti kasybos sektoriaus gamtinius 
išteklius. Šio projekto rezultatas būtų sudarytas mainų prekybos žaliavomis susitarimas.
Pagrindimas:
Šiuo projektu siekiama tokių tikslų, kaip žaliavų tiekimo ES užtikrinimas, technologijų ir mokslo srities 
dialogo su trečiosiomis Lotynų Amerikos šalimis stiprinimas, ES pramonės konkurencingumo išlaikymas ir 
kova su klimato kaita. ES reikia įtvirtinti ilgalaikę strateginę partnerystę su tomis trečiosiomis šalimis, kurios 
turi daug gamtinių išteklių, siekiant prieinamomis kainomis įsigyti žaliavų. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5936 === ENVI/5936 ===

Pateikė Yannakoudakis Marina, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Visos ES sąmoningumo didinimo kampanija tinklo 
„Natura 2000“ klausimais
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Tinklas „Natura 2000“ yra ES vykdomo ekologinio darbo pagrindas ir svarbiausia priemonė ES siekiant 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Atsižvelgiant į šią svarbą, ES piliečiai nepakankamai pažįsta ir 
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remia tinklą „Natura 2000“. Iš tiesų iš pastarųjų tyrimų paaiškėjo, kad mažiau kaip 20 proc. ES piliečių 
apskritai girdėjo, kad yra tinklas „Natura 2000“. Taigi siūlome pradėti visos ES sąmoningumo didinimo 
kampaniją tinklo „Natura 2000“ klausimais, kurios metu būtų naudojamasi įvairiomis žiniasklaidos 
priemonėmis, pavyzdžiui, interneto, garso ir video, spausdintinėmis, ir vykdoma tokia veikla, kaip „Natura 
2000 dienos“. Ši kampanija turėtų būti švietėjiška ir skirta jaunimui bei suaugusiesiems. Dėl šios 
priežasties gal būt reikės naudotis įvairiomis sąmoningumo didinimo strategijomis, skirtomis tam tikroms 
gyventojų grupėms ar šalims, siekiant, kad šis projektas būtų sėkmingas. Šiuo bandomuoju projektu bus 
siekiama ne tik didinti sąmoningumą tinklo „Natura 2000“ klausimais, bet ir didinti jo kaip vieno iš 
Europos Sąjungos svarbiausių ir naudingiausių aplinkosaugos iniciatyvų svarbą.
Pagrindimas:
Bandomasis projektas perorientuotas ir svarbiausias dėmesys skiriamas visos ES sąmoningumo didinimo 
kampanijai tinklo „Natura 2000“ klausimais siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių visoje Europoje 
sužinotų apie šią programą. Sąmoningumo didinimo kampanija tinklo „Natura 2000“ klausimais bus 
naudinga visai Europos visuomenei, nes piliečiai galės pasijusti skatinami padėti atlikti vietos išsaugojimo 
darbus, kurie yra itin svarbūs norint sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Tai taip pat padės padidinti ES 
darbo šioje srityje svarbą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5937 === ENVI/5937 ===

Pateikė Parvanova Antonyia, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Plastiko perdirbimo ciklas ir poveikis jūrų aplinkai
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis asignavimas skirtas finansuoti bandomajam projektui, pagal kurį bus įvertintas plastiko perdirbimo 
ciklo veiksmingumas ES lygmeniu ir galimi jo trūkumai, ypatingą dėmesį kreipiant į poveikį vandens ir 
jūrų aplinkai. Pagal šį bandomąjį projektą taip pat galėtų būti atlikti išsamūs vietos ir regioniniai 
vertinimai, taip pat tyrimai, kuriuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas pakrančių zonoms, siekiant 
nustatyti konkrečius uždavinius, pažangiąją patirtį ir veiklos rekomendacijas. 
Taigi pagal šį projektą atliktu vertinimu ir tyrimu būtų siekiama nustatyti technines ES plastiko 
perdirbimo grandinės spragas ir trūkumus, taip pat galimus teisės aktų patobulinimus siekiant sumažinti 
iš žemės į jūrų aplinką patenkantį plastiko kiekį. 
Pagrindimas:
Vandenynų nuolaužos (arba šiukšlės) yra visos išliekančios pagamintos ar perdirbtos kietos medžiagos, 
kurios yra išmetamos, šalinamos ar paliekamos jūros ir kranto aplinkoje. Plastikas sudaro 60–80 proc. visų 
plastiko nuolaužų vandenynuose. 80 proc. plastiko šiukšlių į vandenynus patenka iš žemės ir 20 proc. – iš 
laivų. Šis projektas padėtų susidaryti geresnį vaizdą apie vandenynų užterštumą plastiku ir jį suprasti bei 
sudaryti geresnes sąlygas plastiko perdirbimo grandinei ES lygmeniu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5938 === ENVI/5938 ===

Pateikė Vălean Adina-Ioana, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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-------------------------------
Papildyti: 07 03 26

2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Draudimo naudoti cianidą aukso kasyboje poveikio 
vertinimas
Pagrindimas:
EP priėmus rezoliuciją, kurioje raginama uždrausti naudoti cianidą aukso kasyboje, reikia atlikti tyrimą, 
kuriame šis klausimas būtų išnagrinėtas plačiau. Šiame tyrime turėtų būti įvertintas tokio draudimo poveikis 
vietos ir Europos kasybos pramonei, ateities investicijoms ir jame turėtų būti išnagrinėtos esamos aukso 
kasyboje naudojamos technologijos, jų poveikis aplinkai ir ateities alternatyvios technologijos. Šiame 
vertinime taip pat turėtų būti pasiūlytos tvarios aukso kasybos vystymo politikos alternatyvos ekonominiu, 
socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5939 === ENVI/5939 ===

Pateikė Lepage Corinne, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 02 02 10
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Rezervas

Iš viso 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Išlaidų kategorija:
02 02 10 straipsnis — Bandomasis projektas – Ekologinių inovacijų garantijų sistema
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Prieš pradedant naują finansinę priemonę, pagal kurią būsimose finansinėse programose būtų remiamos 
ekologinės inovacijos, itin svarbu išbandyti jos veikimo tvarką taip pat ir bendradarbiaujant su tokioms 
finansų institucijoms, kaip Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF), ir joms 
remiant.
Šis asignavimas numatytas finansuoti bandomąjį projektą, kurio tikslas išbandyti veikimo tvarką siekiant 
pasitelkus garantijas finansiškai remti tuos ekologinių inovacijų projektus, kurie jau davė gerų rezultatų, 
bet kurių prieiga prie įprastų finansavimo šaltinių sudėtinga dėl su pelnu susijusia rizika, kuri dar vis 
nepriimtina įprastiems finansiniams veikėjams, ir dėl to jų veikla rinkoje plėtojama prisiimant struktūrinę 
riziką.
Ši idėja paremta Komisijos užsakymu neseniai atliktų tyrimų rezultatais, kuriuose teigiama, kad daugelis 
ekologinių inovacijų projektų šiuo metu netinkami finansuoti, ir daroma išvada, kad rekomenduojama 
parama pasitelkiant garantijų fondų sistemą siekiant suteikti didesnę prieigą prie akcinio kapitalo ir 
skolinių įsipareigojimų finansavimo.
Kitas visuotinai aptariamas klausimas yra siekis užtikrinti, kad dėl tinkamo finansavimo trūkumo 
sėkmingai Europos lėšomis finansuojamų projektų rezultatams nebūtų kliūčių pasiekti rinkos. Pagal 
bandomąjį projektą bus kiek įmanoma geriau sprendžiamas šis klausimas ir, atsižvelgiant į valstybės 
pagalbos ir konkurencijos taisykles, bus nagrinėjama, kaip suteikti pirmenybę vykdyti tiems svarbiems 
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ekologinių inovacijų projektams, kurie jau buvo finansuojami pagal tokias Europos programas, kaip 
Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji 
programa, aplinkos programa LIFE+ ar Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa, ir kurie 
susiduria su sunkumais gaunant papildomą finansavimą. Taigi pagal šį bandomąjį projektą bus siekiama 
sąveikos su tomis programomis ir užtikrinama, kad vertingi rezultatai nebūtų prarasti.
Šis bandomasis projektas taip pat bus atviras visoms kitoms nacionalinėms programoms, kurios galėtų 
gauti naudos iš pagal šį bandomąjį projektą teikiamos paramos. 
Bandomasis projektas bus įgyvendinamas koordinuojant atitinkamų finansinių institucijų (t. y. EIB ir 
EIF) pastangas siekiant techniškai apipavidalinti šią priemonę ir spręsti jos įgyvendinimo, pavyzdžiui, 
valstybės pagalbos ir konkurencijos taisyklių, tinkamo projektų dydžio, teisinės priemonės sandaros ir 
dalyvausiančių papildomų finansinių institucijų tinklo, klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad tokios 
priemonės yra techniškai sudėtingos, šios priemonės steigimo, įgyvendinimo ir rezultatų gavimo procesas 
greičiausiai užsitęs iki 2011 m.
Pagal šį bandomąjį projektą turėtų būti užtikrinama, kad jį rengiant kuo labiau būtų atsižvelgiama į kitų 
esamų finansinių priemonių patirtį ir pamokas. 
Papildomas šio bandomojo projekto tikslas taip pat yra išbandyti tas finansines priemones, kurios galėtų 
būti įgyvendinamos pagal būsimą Ekologinių inovacijų veiksmų planą ir pagal finansinę programą, kuri 
įsigalios po 2013 m.
Pagrindimas:
Šis asignavimas numatytas finansuoti bandomąjį projektą, kurio tikslas išbandyti veikimo tvarką siekiant 
pasitelkus garantijas finansiškai remti tuos ekologinių inovacijų projektus, kurie jau davė gerų rezultatų, bet 
kurių prieiga prie įprastų finansavimo šaltinių sudėtinga dėl su pelnu susijusia rizika, kuri dar vis nepriimtina 
įprastiems finansiniams veikėjams, ir dėl to jų veikla rinkoje plėtojama prisiimant struktūrinę riziką.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5940 === ENVI/5940 ===

Pateikė Lepage Corinne, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 02 02 10
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Rezervas

Iš viso 250 000 250 000 250 000 250 000

Išlaidų kategorija:
02 02 10 straipsnis — Bandomasis projektas – Tarptautinė partnerystė siekiant skatinti ekologines 
inovacijas besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos valstybėse
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis asignavimas numatytas finansuoti bandomąjį projektą, kurio tikslas – išbandyti naujus ekologiškų 
technologijų skatinimo besivystančiose šalyse būdus.
Pagal Aplinkosaugos technologijų veiksmų planą daugeliu atvejų pasauliniu mastu buvo aktyviai 
skatinamos ekologinės inovacijos, tačiau esant poreikiui, kuris iškilo rengiant būsimą Ekologinių 
inovacijų veiksmų planą, padidinti pastangas šioje srityje, būtina išbandyti naujas bendradarbiavimo su 
svarbiausiais tarptautiniais veikėjais, pvz., JT aplinkos programa, platformas.
Pagal šį bandomąjį projektą bus siekiama pradėti partnerystę su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis (pvz., JT aplinkos programa arba EBPO), nes tai padės skatinti ekologines inovacijas ir 
būtent išteklių vartojimo efektyvumą, visų pirma plečiant nacionalinių švaresnės gamybos centrų tinklą. 
Tinklas ugdys pajėgumus, rems demonstravimo projektus ir finansuos efektyvaus išteklių naudojimo 
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projektus, ypač skirtus besivystančiomsir pereinamojo laikotarpio ekonomikos valstybėms. 
Šis išbandymo būdas padės geriau suprasti, kiek lėšų Komisija turėtų investuoti į tokios rūšies 
bendradarbiavimą, ypač atsižvelgiant į po 2013 m. įsigaliosiančią finansinę programą.
Pagrindimas:
Šis asignavimas numatytas finansuoti bandomąjį projektą, kurio tikslas – išbandyti naujus ekologiškų 
technologijų skatinimo besivystančiose šalyse būdus. Pagal šį bandomąjį projektą bus siekiama pradėti 
partnerystę su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, nes tai padės skatinti ekologines inovacijas ir 
būtent išteklių vartojimo efektyvumą, visų pirma plečiant nacionalinių švaresnės gamybos centrų tinklą. 
Tinklas ugdys pajėgumus, rems demonstravimo projektus ir finansuos efektyvaus išteklių naudojimo 
projektus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5941 === ENVI/5941 ===

Pateikė Uggias Giommaria, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 17 03 11
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
17 03 11 straipsnis — Bandomasis projektas – Europos išsėtinės sklerozės mokslinių tyrimų 
paspartinimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šio bandomojo projekto tikslas – paspartinti išsėtinės sklerozės mokslinius tyrimus, ypatingą dėmesį 
skiriant veiksnių, dėl kurių susirgimų šia liga skaičius skiriasi Šiaurės ir Pietų Europoje, nustatymui.
Daugiau kaip 400 000 žmonių Europos Sąjungoje serga išsėtine skleroze, kuri yra viena iš labiausiai 
paplitusių centrinės nervų sistemos sutrikimų ir dažniausia jaunų žmonių (nuo 20 iki 40 metų amžiaus) 
negalios priežastis. 
Nepaisant didelių pastangų vykdyti šios srities mokslinius tyrimus, išsėtinė sklerozė šiuo metu neišgydoma 
(bent jau taikant specialų gydymo kursą). Taigi šios ligos priežasčių ir gydymo moksliniai tyrimai turi 
didelį potencialą ir yra itin svarbūs.
Šis projektas apims vyriausybės padalinių, sveikatos apsaugos įstaigų ir pavyzdinių laboratorijų, kurios 
specializuojasi tiriant šios rūšies ligą Europos lygmeniu, tinklą, kuris turės nuolatinius ryšius su šioje 
srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir asociacijomis.
Šių įstaigų itin aukštos kvalifikacijos darbuotojai padės užtikrinti, kad būtų vykdomi išsamesni šios ligos 
moksliniai tyrimai, ir taip pat koordinuos tokius mokslinius tyrimus ir skleis jų rezultatus, taip pat ir tam 
skirtose duomenų bazėse.
Projektas bus vykdomas dvejus metus.
Pagrindimas:
Moksliniai tyrimai yra itin svarbūs siekiant suprasti veiksnius, dėl kurių skiriasi susirgimų šia liga dažnumas 
Šiaurės ir Pietų Europoje. Atsižvelgiant į skirtingus ligos tyrimų ir gydymo metodus ir į išsėtine skleroze 
sergantiems asmenims visoje Europos Sąjungoje teikiamų paslaugų rūšies ir kokybės neatitikimus, šios 
srities moksliniai tyrimai yra gyvybiškai svarbūs.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5942 === ENVI/5942 ===
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Pateikė Pirillo Mario, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

07 03 07 straipsnis — „LIFE+“ (Aplinkos finansinė priemonė laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2013 m.)
Pataisyti skaičiai,pastabas ir teisinį pagrindą taip:

2010 m. biudžetas 2011 m. biudžeto projektas 2011. Tarybos pozicija SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Rezervas

Iš viso 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Pastabos:
Po pastraipos:
Visos įplaukų suvestinės 6 0 3 1 punkte įrašytos įplaukos .......... Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies 
d punktą.
Įrašyti šį tekstą:
Šis asignavimas skirtas finansiškai remti tas priemones ir projektus, kurie prisideda prie Sąjungos 
aplinkosaugos politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir vystymo, įskaitant aplinkos klausimų 
integravimą į kitas politikos sritis taip prisidedant prie tvaraus vystymosi. Ypač pagal programą LIFE+ 
bus remiamas įgyvendinimas Šeštosios Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos, taip pat teminių 
strategijų ir finansinių priemonių bei projektų, turinčių Europos pridėtinę vertę trijose prioritetinėse 
srityse: gamta ir biologinė įvairovė, aplinkosaugos politika ir valdymas bei informacija ir komunikacija. 
Bent 78 proc. asignavimų bus naudojami dotacijoms veiklai, skiriamoms projektams, kurių bent 50 proc. 
bus skiriama projektams, pagal kuriuos remiama gamtos ir biologinės įvairovės apsauga. Finansuotini 
projektai bus atrenkami paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Remiami projektai bus visos Sąjungos 
svarbos, techniškai ir finansiškai nuoseklūs, įvykdomi ir ekonomiškai naudingi.
Dotacijomis veiklai remiami projektai turi atitikti vieną iš nurodytų kriterijų siekiant užtikrinti Europos 
pridėtinę vertę ir išvengti pasikartojančios veiklos finansavimo:
– pažangiosios patirties arba demonstravimo veiklos projektai siekiant įgyvendinti Direktyvą 79/409/EB 
arba Direktyvą 92/43/EEB arba
– inovaciniai arba demonstravimo veiklos projektai, susiję su Sąjungos aplinkosaugos tikslais, įskaitant 
geriausios patirties metodų, žinių arba technologijų vystymą ir sklaidą, arba
– visuomenės informavimo kampanijos ir priešgaisrinės apsaugos operacijose dalyvaujančių darbuotojų 
specialus mokymas arba
projektai, kuriais plėtojami ir įgyvendinami Sąjungos tikslai, susiję su visuotine, darnia, visapusiška ir 
ilgalaike miškų ir aplinkos sąveikos stebėsena.
Pagal programą LIFE+ remiamos priemonės, be kita ko, apima:
– paramą nepriklausomoms ir ne pelno nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), kurios padeda kurti ir 
įgyvendinti Sąjungos aplinkosaugos politiką ir teisės aktus, 
paramą Komisijos vaidmeniui inicijuojant aplinkosaugos politikos kūrimą ir įgyvendinimą vykdant 
tyrimus ir vertinimus, rengiant seminarus ir pasitarimus su ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais, 
pasitelkiant tinklus ir kompiuterių sistemas, informaciją, publikacijas ir sklaidos veiklą, įskaitant 
renginius, parodas ir panašaus pobūdžio sąmoningumo didinimo priemones.
Pagal programą LIFE+ finansuojami projektai ir priemonės gali būti įgyvendinami pasitelkiant dotacijas
arba viešųjų pirkimų procedūras ir gali apimti:
– tyrimus, apklausas, modeliavimą ir veiksmų plano sudarymą, 
– stebėseną, taip pat ir miškų stebėseną,
– miškų atželdinimo priemones, 
– veiksmus, skirtus kovai su Viduržemio jūros užterštumu, taip pat pakrančių erozija,
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– paramą pajėgumų kūrimui, 
– mokymus, seminarus ir posėdžius, įskaitant mokymą darbuotojų, dalyvaujančių miško prevencijos 
iniciatyvose, 
– tinklų kūrimo ir pažangiosios patirties platformas, 
– informacijos ir komunikacijos veiksmus, įskaitant sąmoningumo didinimo kampanijas, ir ypač 
visuomenės sąmoningumo dėl miškų gaisrų didinimo kampanijas, 
– novatoriškų politikos įgyvendinimo būdų, technologijų, metodų ir priemonių demonstravimą, 
– paramą NVO, kurių pagrindinė veikla yra aplinkos apsauga ir jos gerinimas Europos lygmeniu ir 
kurios dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Bendrijos politiką ir teisės aktus, veiklai, 
– tinklų, duomenų bazių bei informacinių ir kompiuterinių sistemų, tiesiogiai susijusių su Sąjungos 
aplinkos politikos ir teisės aktų įgyvendinimu, visų pirma skirtų galimybei visuomenei susipažinti su 
aplinkos srities informacija pagerinti, kūrimą ir techninę priežiūrą. Reikalavimus atitinkančios išlaidos 
bus ir informacinių bei ryšių sistemų kūrimo, techninės priežiūros, eksploatavimo ir rėmimo (techninė, 
programinė įranga ir paslaugos) sąnaudos. Jos taip pat sudarys projektų valdymo, kokybės kontrolės, 
saugumo, dokumentavimo ir mokymo, susijusių su šių sistemų įgyvendinimu, sąnaudas,
konkrečiai skirtos gamtos ir biologinės įvairovės komponentui: vietovių ir rūšių valdymą bei vietovių 
planavimą, įskaitant „Natura 2000“ tinklo ekologinio vientisumo gerinimą, apsaugos būklės stebėseną, 
įskaitant tokios stebėsenos procedūrų ir struktūrų kūrimą, bet neapsiribojant juo, rūšių ir buveinių 
apsaugos veiksmų planų kūrimą ir įgyvendinimą, jūros teritorijų įtraukimą į „Natura 2000“ tinklą ir 
ribotais atvejais žemės įsigijimą.
Parama taip pat turėtų būti teikiama atnaujinimui tų įrenginių, kurie susiduria su sudėtingomis aplinkos 
ir klimato sąlygomis, siekiant užtikrinti ilgalaikį jų našumą.
Laikydamasi Direktyvoje 2004/101/EB (siejančioji direktyva) nustatytų reikalavimų Komisija turi pranešti 
apie projekto mechanizmų (švarios plėtros mechanizmas / bendras įgyvendinimas) poveikį 
priimančiosioms valstybėms, ypač apie jų vystymosi siekius.
Visos įplaukų suvestinės 6 0 3 1 punkte įrašytos įplaukos iš valstybių kandidačių įnašų ir, jei taikytina, 
galimų Vakarų Balkanų valstybių kandidačių įnašų už dalyvavimą Sąjungos programose gali būti 
panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d 
punktą.
Teisinis pagrindas:
Po pastraipos:
2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos .......... finansinės priemonės (LIFE+) (OL L 149, 
2007 6 9, p. 1)
Įrašyti šį tekstą:
 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 614/2007 dėl aplinkos 
finansinio instrumento (LIFE+) (OL L 149, 2007 6 9, p. 1).
Pagrindimas:
Specialūs veiksmai, skirti kovai su Viduržemio jūros užterštumu, taip pat pakrančių erozija, turėtų būti 
įtraukti į priemonių, finansuojamų pagal LIFE+ iniciatyvą, sąrašą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5943 === ENVI/5943 ===

Pateikė Pirillo Mario, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
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2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma
Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai

Rezervas

Iš viso 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Ekologinių inovacijų garantijų sistema
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Pagal šį bandomąjį projektą siekiama:
– pasitelkiant garantijų fondų sistemą remti ekologines inovacijas ir taip sudaryti didesnę prieigą prie 
akcinio kapitalo ir skolinių įsipareigojimų finansavimo,
– užtikrinti, kad dėl tinkamo finansavimo trūkumo sėkmingai Europos lėšomis finansuojamų projektų 
rezultatams nebūtų kliūčių pasiekti rinkos, 
– išbandyti tas finansines priemones, kurios galėtų būti įgyvendinamos pagal būsimą Ekologinių 
inovacijų veiksmų planą ir pagal finansinę programą, kuri įsigalios po 2013 m.
Atsižvelgiant į valstybės pagalbos ir konkurencijos taisykles, pagal projektą bus nagrinėjama, kaip suteikti 
pirmenybę vykdyti tiems svarbiems ekologinių inovacijų projektams, kurie jau buvo finansuojami pagal 
tokias Europos programas, kaip Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa, aplinkos programa LIFE+ ar Konkurencingumo ir 
inovacijų bendroji programa, ir kurie susiduria su sunkumais gaunant papildomą finansavimą. Bus 
plėtojama sąveika su esamomis programomis.
Šis bandomasis projektas taip pat bus atviras visoms kitoms nacionalinėms programoms, kurios galėtų 
gauti naudos iš pagal šį bandomąjį projektą teikiamos paramos. 
Bandomasis projektas padės koordinuoti atitinkamų finansinių institucijų (t. y. EIB ir EIF) pastangas 
siekiant techniškai apipavidalinti šią priemonę ir spręsti įgyvendinimo klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad 
tokios priemonės yra techniškai sudėtingos, šios priemonės steigimo, įgyvendinimo ir rezultatų gavimo 
procesas greičiausiai tęsis ir po 2011 m.
Pagrindimas:
Šis bandomasis projektas paremtas Komisijos užsakymu neseniai atliktų tyrimų rezultatais, kuriuose 
teigiama, kad daugelis ekologinių inovacijų projektų šiuo metu netinkami finansuoti. Prieš pradedant naują 
finansinę priemonę, pagal kurią būsimose finansinėse programose būtų remiamos ekologinės inovacijos, itin 
svarbu išbandyti jos veikimo tvarką taip pat ir bendradarbiaujant su tokioms finansų institucijoms, kaip 
Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF), ir joms remiant.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5944 === ENVI/5944 ===

Pateikė Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 17 01 04 32
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Rezervas

Iš viso 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas – Vartotojų elgsenos keitimas siekiant tvaraus vartojimo
Pagrindimas:
Šiuo bandomuoju projektu siekiama išbandyti komunikacijos strategijas, skirtas vartotojų supratimui apie 
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vartojimo poveikį aplinkai didinti, ir skatinti naudoti tokias ES politikos priemones, kurios padėtų remti 
gerai informuotą vartotojų pasirinkimą, grindžiamą ekologišku mąstymu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5945 === ENVI/5945 ===

Pateikė Ronzulli Licia, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Aplinkos tausojimas – Kūrybiškumas kuriant ekologišką 
pasaulį
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Aplinkos tausojimas – tai projektas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas bendruomenės, 
besinaudojančios bendra erdve, pavyzdžiui, viešuoju biuru (pvz., ES būstine), universiteto patalpomis, 
kultūros vietove (pvz., Unesco vietove) ekologinio veiksmingumo didinimui. Projekto pradžioje bus 
matuojamas esamas aplinkos atliekų, susijusių su fizine šios erdvės struktūra, jos technine įranga ir jos 
naudotojų elgesiu, laipsnis. Kitas etapas yra pageidautinų pokyčių, skirtų šių atliekų kiekiui sumažinti, 
vertinimas. Pagal šį vertinimą kūrybingas ekspertas (menininkas, architektas arba dizaineris) 
pasitelkdamas daiktus, ženklus, garsus ar bet kokias kitas komunikacijos ar dekoracijos priemones, kurios 
gali daryti įtaką vartotojų pasirinkimui, sprendimams ir elgesiui, sukurs ir įgyvendins priemones, kurios 
darys įtaką ekologiniam sąmoningumui ir veiklai. Praėjus nustatytam laikotarpiui (ne trumpesniam kaip 
trys mėnesiai) bus galima vėl išmatuoti bendruomenės ekologinę veiklą po šių intervencijos priemonių 
taikymo siekiant patikrinti, kiek iš tiesų sumažėjo atliekų, ir bendram naujam ekologiškam darbo stiliui ir 
elgesiui įvertinti.
Šio proceso tobulinimas lems bendruomenių ekologinės atsakomybės standartinio modelio nustatymą ir 
galimą ES ekologiškų vietovių ženklo įsteigimą. 
Šiam projektui įgyvendinti gali būti skiriami vieni kalendoriniai metai: vienas mėnuo – parengiamajam 
tyrimui, trys mėnesiai – pirmajam vertinimui, vienas mėnuo – kūrybiškų veiksmų parengimui ir 
įgyvendinimui, keturi mėnesiai – bendruomenės reakcijai ir prisitaikymui prie naujo darbo stiliaus, du 
mėnesiai – antrajam įvertinimui ir vienas mėnuo – kritinei rezultatų analizei.
Šio projekto biudžetas yra 1 000 000 (vienas milijonas) EUR, kuris paskirstomas taip:
mokslinė analizė ir vertinimas 150 000 EUR
techniniai veiksmai (matavimas) 500 000 EUR
kūrybiniai veiksmai (ir įgyvendinimas) 150 000 EUR
galutinė ataskaita ir sklaida 150 000 EUR
kelionės ir apgyvendinimas 50 000 EUR
Pagrindimas:
Šis projektas svarbus dėl to, kad, viena vertus, pagal jį dvejopai galima gerinti ekologinę veiklą ir, kita 
vertus, inicijuoti kūrybišką originalų procesą siekiant interpretuoti pageidaujamus bendruomenės veiksmus, 
kurie turėtų turėti pastovesnę įtaką asmenų ir kolektyvo suvokimui ir įsitikinimams.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 5946 === ENVI/5946 ===
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Pateikė Gutiérrez-Cortines Cristina, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

Papildyti: 07 03 26
2010 m. biudžetas SKIRTUMAS Nauja suma

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai
07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Rezervas

Iš viso 850 000 850 000 850 000 850 000

Išlaidų kategorija:
07 03 26 straipsnis — Bandomasis projektas – Aplinka, Sąjungos aplinkos politikos ir teisės aktų 
įgyvendinimas.Parengiamieji veiksmai.Regimojo statybų poveikio miestams ir kaimo vietovėms tyrimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
1. Tikslas
Šių parengiamųjų veiksmų tikslas – ištirti regimąjį statybų poveikį miestams ir kaimo vietovėms ir jų 
poveikį aplinkai siekiant nustatyti bendrus rodiklius, pasiūlyti objektyvius regimojo poveikio vertinimo ir 
jo įgyvendinimo kriterijus. 
2. Įgyvendinimas
Įgyvendinimas vyksta taip:
— Atliekamas įvairių skirtingų Europos valstybių reglamentų ir galiojančių teisės aktų lyginamasis 
tyrimas siekiant nustatyti, ar esama regimojo statybų poveikio miestams ir kaimo vietovėms koncepcijos. 
Jei ji yra, patikrinami jos įgyvendinimo kriterijai ir instrukcijos. 
— Sudaroma darbo grupė, į kurią įeina įvairių šalių ir institucijų ekspertai siekiant parengti teisėkūros 
pasiūlymą, susijusį su Poveikio aplinkai įvertinimo direktyvos persvarstymu, dėl čia minimų aspektų. 
— Parengiami kriterijai, kuriuos gali naudoti atsinaujinančios energijos kūrėjai ir vietos valdžios 
institucijos pasirinkdamos tinkamą vietą, kurioje galėtų būti įdiegti tokie dideli įrenginiai. 
— Parengiamos tam tikros Poveikio aplinkai įvertinimo direktyvos aiškinimo ir taikymo instrukcijos arba 
gairės, susijusios su regimuoju poveikiu, kurios gali būti pirmas žingsnis siekiant pateikti dokumento 
projektą, kurį galėtų naudoti sprendimą priimanti administracija. 
3. Numatomas tvarkaraštis:
— 1–2 mėnesiai: steigiama darbo grupė projektui tiksliai išdėstyti ir geriausiam kvietimo teikti paraiškas 
modeliui ar kitai priemonei, kuri galėtų būti pradėta pagal galiojančius teisės aktus, nustatyti. Ankstesnis 
lyginamojo teisės tyrimo, susijusio su regimuoju poveikiu ir jo įgyvendinimu valstybėse narėse ir kitose 
šalyse, užsakymas. 
— 3-12 mėnesių: suinteresuotųjų ir patyrusių institucijų, pvz., Europos Tarybos, Unesco ir kitų kultūros 
organizacijų, universitetų, aplinkosaugos NVO ir t. t., įtraukimas į šiuos reikalus.
— 13-15 mėnesių: lyginamųjų tyrimų pristatymas ir diskusijos įvairiose Europos Parlamente ir valstybėse 
narėse, kurios būtų suinteresuotos, vykstančiuose seminaruose. Susitikimai su ekspertais, NVO, 
viešosiomis ir privačiomis įstaigomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. 
— 16-22: tyrimo ir teisėkūros pasiūlymo pateikimas. 
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Parengiamieji veiksmai, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Įvairių pastatų ir konstrukcijų regimojo poveikio miestuose ir kaimo vietovėse tyrimas yra labai svarbus tuo 
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metu, kai naujos technologijos, pavyzdžiui, atsinaujinanti energija ir kitos, turi didelę įtaką miestų ir gamtos 
kraštovaizdžiui. Europos kultūrinis ir aplinkos palikimas yra pažeidžiamas ir baigtinis išteklius, kurį reikia 
valdyti ir saugoti.


