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Pakeitimo projektas 6300 === ENVI/6300 ===

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

SECTION III — COMMISSION
S 03 01 07 01 priedas — Europos aplinkos agentūra
Pataisyti pastabas taip:
Pataisyti tekstą taip:

Pareigybės
2012 m. 2011 m.

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas 
pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2010 
m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas 
pareigybių skaičius

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios
AD 16
AD 15 1 1
AD 14 2 2
AD 13 2 2
AD 12 1 9 1 9
AD 11 11 11
AD 10 9 9
AD 9 8 8

AD 8
8
7 7

AD 7 8 6
AD 6 6 7
AD 5

Iš viso AD pareigų grupės 
pareigybių 1 64

63
1 62

AST 11 1 1 1
AST 10 1 3 3
AST 9 1 2 1 2
AST 8 1 8 1 8
AST 7 6 6
AST 6 10 8
AST 5 10 4
AST 4 10 14
AST 3 9 13
AST 2 4 4
AST 1 5 5
Iš viso AST pareigų grupės 

pareigybių 3 68 3 68

Bendras skaičius 4 132
131

4 130

Iš viso darbuotojų 136
135

134

Pagrindimas:
Komisija, valstybės narės ir Parlamentas paprašė agentūros rinkti duomenis ir analizuoti informaciją, 
pateiktą atsižvelgiant į Klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį, nes agentūros kompetencijos sritis –
informacijos apie klimato kaitą rengimas. Jei svarbių duomenų apie klimato kaitą rinkimas būtų vykdomas 
pasinaudojant užsakomosiomis paslaugomis, padidėtų ES biudžeto išlaidos, todėl pagal 2012 m. biudžeto 
projektą Europos aplinkos agentūros personalo plane numatytos 2 naujos laikinos pareigybės. Pakeitimu vėl 
įrašoma 2012 m. biudžeto projekte numatyta suma.

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

Pakeitimo projektas 6301 === ENVI/6301 ===
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Pateikė Jutta Haug, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
S 03 01 02 01 priedas — Europos cheminių medžiagų agentūra
Pataisyti pastabas taip:
Pataisyti tekstą taip:

Pareigybės
2012 m. 2011 m.

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas 
pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2010 
m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas 
pareigybių skaičius

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios Nuolatinės Laikinosios
AD 16
AD 15 1 1 1
AD 14 1 1 1
AD 13 9 6 9

AD 12
24
21 14 21

AD 11
27
26

19
26

AD 10
29
28 21 28

AD 9
38
36

31
36

AD 8
40
38

30
36

AD 7
53
51

42
51

AD 6 50 39 50
AD 5 52 56 52

Iš viso AD pareigų grupės 
pareigybių

324
313

260 311

AST 11
AST 10 1 1

AST 9
5
4

1
4

AST 8 7 7 7
AST 7 12 10 12
AST 6 19 15 19
AST 5 22 17 22
AST 4 29 26 28
AST 3 25 23 25
AST 2 15 13 15
AST 1 12 11 12
Iš viso AST pareigų grupės 

pareigybių
147
146

123 145

Bendras skaičius 471
459

383 456

Iš viso darbuotojų
Iš viso darbuotojų

471
459

383 456

Pagrindimas:
Tam, kad būtų galima pradėti vykdyti naujas užduotis, susijusias paraiškų leidimams gauti tvarkymu ir 
mokslinių nuomonių Komisijai rengimu, nes jos yra pagrindas, kuriuo remiantis priimami ES sprendimai dėl 
leidimų suteikimo, taip pat atlikti naujas užduotis, susijusias su valstybių narių valdžios institucijų atliekamų 
cheminių medžiagų vertinimų koordinavimu ir su šiais vertinimais susijusių sprendimų priėmimu, į 
agentūros personalo planą, palyginti su biudžeto projektu, reikia įtraukti mažiausia 10 naujų pareigybių, ir tai 
biudžetui poveikio neturės.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6302 === ENVI/6302 ===

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

SECTION III — COMMISSION
17 03 10 02 punktas — Europos vaistų agentūra — Įnašas pagal 3 antraštinę dalį
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 10 02 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000
Rezervas

Iš viso 18 695 000 18 695 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 15 542 000 9 929 000 9 929 000 25 471 000 25 471 000

Pagrindimas:
Europos vaistų agentūros finansavimas didžiąja dalimi priklauso nuo mokesčių. Todėl agentūrą labai veikia 
svyravimai rinkoje ir kitokios kintančios sąlygos, kurių visiškai negalima nuspėti sudarant ES biudžetą.
Nustatant būtinų subsidijų iš ES biudžeto lygį, nereikėtų atsižvelgti į galimybę naudotis asignuotuosiomis 
įplaukomis, o reikėtų Europos vaistų agentūrai užtikrinti reikalingą biudžetinį lankstumą, kad ji galėtų greitai 
reaguoti į kintančias sąlygas rinkoje.

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

Pakeitimo projektas 6303 === ENVI/6303 ===

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

SECTION III — COMMISSION
17 03 07 02 punktas — Europos maisto saugos tarnyba — Įnašas pagal 3 antraštinę dalį
Pataisyti skaičiai ir Rezervo panaudojimo sąlygos taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 3 246 550 364 600 25 734 550 23 054 600
Rezervas 1 354 450 1 213 400 1 354 450 1 213 400

Iš viso 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Rezervo panaudojimo sąlygos:
Įrašyti šį tekstą:
Nuo 2010 m. pasikartojantys interesų konfliktai keliose srityse (genetiškai modifikuoti produktai, 
saldikliai), interesų deklaracijų nepateikimas, Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 16 
straipsnio pažeidimai labai kenkia agentūros patikimumui. 5 % asignavimų, kurie sudaro įnašą pagal 3 
antraštinę dalį, įrašyti į rezervą siekiant užtikrinti, kad Europos maisto saugos tarnyba, atsižvelgdama į 
nustatytą tvarkaraštį, imsis praktinių veiksmų, kad išspręstų šias problemas.
Europos maisto saugos tarnyba turi:
- une nustatyti aiškią ir tikslią interesų konflikto apibrėžtį atsižvelgiant į EBPO pateiktą apibrėžtį,
- tiksliai paaiškinti, ką reiškia „nustatytų interesų konfliktų sunkumas“, ir kaip šia koncepcija bus 
vadovaujamasi ekspertų grupėse;
- nustatyti Europos maisto saugos tarnybos personalo Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 16 
straipsnio taikymo gaires;
- įdiegti interesų deklaracijų, kuriose pateikiama su tam tikromis pramonės šakomis susijusi informacija, 
kryžminės patikros sistemą;
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- nustatyti baudas už sąmoningą interesų deklaracijos nepateikimą.
Pagrindimas:
Nuo 2010 m. pasikartojantys interesų konfliktai keliose srityse (genetiškai modifikuoti produktai, saldikliai), 
interesų deklaracijų nepateikimas, Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnio pažeidimai 
labai kenkia agentūros patikimumui. 5 % asignavimų įrašyti į rezervą siekiant užtikrinti, kad Europos maisto 
saugos tarnyba, atsižvelgdama į nustatytą tvarkaraštį, imsis praktinių veiksmų, kad išspręstų šias problemas.

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

Pakeitimo projektas 6304 === ENVI/6304 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 12

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 12 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:
Bandomasis projektas — Antimikrobinis atsparumas Moksliniai plataus masto ir netinkamo antibiotikų 
vartojimo priežasčių tyrimai
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Bendra informacija: Sutarties dėl ES veikimo 168 straipsnyje nurodoma:, kad „Sąjunga, savo veikla 
papildydama valstybių narių politiką, siekia gerinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią žmonių 
negalavimams ir ligoms bei pašalinti pavojaus fizinei ir psichinei sveikatai šaltinius. Tokia veikla apima 
kovą su labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis skatinant jų priežasčių, plitimo ir profilaktikos 
tyrimus, taip pat skleidžiant informaciją ir plėtojant švietimą sveikatos klausimais, bei stebėseną, 
išankstinį įspėjimą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir kovą su jomis“.
Antimikrobiniam atsparumui taikomos šio straipsnio nuostatos.
Antimikrobinis atsparumas – tai natūralus biologinis reiškinys, bet jį gali padidinti įvairūs veiksniai, 
įskaitant žmogaus veiklą. Per pastaruosius du dešimtmečius neatsakingas ir neteisingas antimikrobinių 
medžiagų vartojimas žmonių medicinos ir veterinarijos sektoriuje paskatino šį procesą. Dėl to žmonių ir 
gyvūnų sveikatos sektoriuose atsiranda didelių išlaidų atskiriems asmenims ir visuomenei. Infekcijas, 
kurias sukėlė atsparūs mikroorganizmai, dažnai sunku išgydyti tradiciniais gydymo metodais, taigi liga 
užsitęsia ir padidėja mirties rizika. 2009 m. remdamasis bakterijomis, kurios Europoje dažniausiai 
aptinkamos atliekant mikrobiologinius kraujo tyrimus, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 
nustatė, kad kiekvienais metais dėl šių įvairiems vaistams atsparių bakterijų miršta 25 000 pacientų ir 
susidaro mažiausiai 1,5 mlrd. papildomų su sveikatos priežiūra ir prarastu darbingumu susijusių išlaidų. 
Šią padėtį pablogina atsiradę nauji pavojai, susiję su antimikrobiniu atsparumu, pvz., dauginio 
atsparumo antibiotikams karbapenemazes gaminančių enterobakterijų ir įvairiems vaistams itin atsparios 
tuberkuliozės tarptautinis paplitimas. Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, jog pranešama, kad visame 
pasaulyje užfiksuota 440 000 naujų įvairiems vaistams atsparios tuberkuliozės atvejų ir dėl to mirė 
mažiausiai 150 000 asmenų.
Per pastaruosius dešimtmečius dėl neatsakingo ir neteisingo antibiotikų vartojimo ši tendencija dar 
sustiprėjo. Taigi antimikrobinis atsparumas – tai reiškinys, aiškiai turintys tarptautinio masto pasekmių, 
ir negalima atmesti galimybės, kad gali atsirasti tam tikrų ekstremalių padarinių, kurių tikriausiai nebus 
galima suvaldyti pasinaudojant turimais ištekliais ir žiniomis.
2001 m. Tarybos rekomendacija dėl racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje 
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(2002//77/EB) – tai Europos lygmens pagrindas priimant ir įgyvendinant nacionalines antimikrobinio 
atsparumo prevencijos ir kontrolės bei racionalaus preparatų vartojimo skatinimo strategijas. Joje 
nustatomos aiškios priemonės, kurias valstybės narės turi įgyvendinti, įskaitant stebėsenos sistemų, 
prevencinių priemonių, pvz., ribojimas, kad sisteminės antibakterinės medžiagos būtų vartojamos tik 
pagal receptą, švietimo ir mokymo programų bei informavimo kampanijų kūrimą ir plėtojimą.
Nors matoma pažanga skatinant racionalų antibakterinių medžiagų vartojimą, Komisijos ataskaitoje dėl 
šių rekomendacijų taikymo ir 2010 m. Eurobarometro tyrimo metu nustatyta, kad skatinant racionalų 
antibakterinių medžiagų vartojimą esama nemažai trūkumų ir spragų. Galimybės gauti informaciją apie 
antimikrobinį atsparumą ir poveikis piliečių vartojimo įpročiams Sąjungoje yra skirtingi. Visų pirma 
atsižvelgiant į tai, kaip įgyvendinami teisės aktai dėl receptinių antibiotikų, vertinama, kad 2008 m. be 
recepto parduotų antibiotikų kiekis dar sudarė 1–5 proc. penkiose šalyse, 5–10 proc. trijose šalyse ir 
daugiau nei 15 proc. vienoje šalyje. Be recepto parduodant antibakterines medžiagas skatinamas 
nederamas antibakterinių medžiagų vartojimas ir kartu antimikrobinio atsparumo plitimas.
Antimikrobinis atsparumas gali būti aiški tarptautinė grėsmė, taigi ES parama valstybėms narėms 
kovojant su antimikrobiniu atsparumu gali būti itin naudinga ir vertinga.
Bandomojo projekto tikslai:
1. ištirti netinkamą antibakterinių medžiagų vartojimą ir jų pardavimą su receptu ar be jo visoje 
grandinėje – pradedant nuo gydytojo ir vaistininko ir baigiant pacientu ir nustatyti visų susijusių subjektų 
elgesį kaip tyrimo objektą pasirinkus pagrindines ES valstybes nares, kuriose esama didžiausių galimybių 
įsigyti antibiotikų be recepto. Šiais veiksmais bus siekiama geriau įvertinti nederamo antibiotikų vartojimo 
priežastis, nustatyti be recepto parduodamų antibiotikų kiekį tiriamose šalyse ir antibiotikų pardavimo be 
recepto tokiu dideliu mastu priežastis, išsiaiškinti, ar atitinkami subjektai gauna pakankamai 
informacijos, kokie yra jų motyvai, paskatos, praktika, ir kaip jie supranta bendrą antimikrobinio 
atsparumo grėsmę, bei pateikti rekomendacijų, kaip geriausia taisyti minėtą padėtį; .
2. prisidėti prie visapusiškos ir integruotos ES kovos su antimikrobiniu atsparumu politikos ir ją skatinti.
Specialūs veiksmai:
a. išsamūs tyrimai grupėse, kurioms skirtas projektas,
b. išsamios diskusijos,
c. tiriamų atvejų nustatymas kiekvienoje valstybėje narėje. 
Laikotarpis
3 metai.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Svarbu ištirti netinkamą antibakterinių medžiagų vartojimą ir jų pardavimą su receptu ar be jo visoje 
grandinėje ir prisidėti prie visapusiškos ir integruotos ES kovos su antimikrobiniu atsparumu politikos bei ją 
skatinti. Siekiama įvertinti nederamo antibiotikų vartojimo priežastis, nustatyti be recepto parduodamų 
antibiotikų kiekį tiriamose šalyse ir antibiotikų pardavimo tokiu dideliu mastu priežastis, išsiaiškinti, ar 
atitinkami subjektai gauna pakankamai informacijos, kokie yra jų motyvai, praktika, ir kaip jie supranta 
bendrą antimikrobinio atsparumo grėsmę, bei pateikti rekomendacijas.

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

Pakeitimo projektas 6305 === ENVI/6305 ===

Pateikė Jutta Haug, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
17 03 07 02 punktas — Europos maisto saugos tarnyba — Įnašas pagal 3 antraštinę dalį
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 07 02 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000
Rezervas

Iš viso 22 488 000 22 690 000 27 089 000 24 268 000 22 488 000 22 690 000 4 601 000 1 578 000 27 089 000 24 268 000

Pagrindimas:
Vėl įrašomos 2012 m. biudžeto projekte numatytos sumos.
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

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

Pakeitimo projektas 6306 === ENVI/6306 ===

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

SECTION III — COMMISSION
17 03 03 01 punktas — Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras — Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 03 01 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000
Rezervas

Iš viso 32 430 000 32 430 000 37 310 000 37 310 000 32 430 000 32 430 000 4 880 000 4 880 000 37 310 000 37 310 000

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

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

Pakeitimo projektas 6307 === ENVI/6307 ===

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

SECTION III — COMMISSION
07 03 70 01 punktas — Europos cheminių medžiagų agentūra –– Veikla pavojingų cheminių medžiagų 
importą ir eksportą reglamentuojančių teisės aktų srityje –– Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 70 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Rezervas 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

Iš viso 348 700 348 700 261 525 261 525 261 525 261 525

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

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

Pakeitimo projektas 6308 === ENVI/6308 ===

Pateikė Jutta Haug, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
07 03 60 01 punktas — Europos cheminių medžiagų agentūra — Veikla biocidus reglamentuojančių teisės 
aktų srityje — Įnašas 1 ir 2 antraštinėms dalims pagal 2 išlaidų kategoriją

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 60 01 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Rezervas 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Iš viso p.m. p.m. 704 000 704 000 528 000 528 000 528 000 528 000

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

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

Pakeitimo projektas 6309 === ENVI/6309 ===

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

SECTION III — COMMISSION
07 03 09 01 punktas — Europos aplinkos agentūra — Įnašas pagal 1 ir 2 antraštines dalis
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 09 01 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722
Rezervas

Iš viso 21 557 000 21 557 000 22 830 722 22 830 722 21 880 355 21 880 355 950 367 950 367 22 830 722 22 830 722

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

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

Pakeitimo projektas 6310 === ENVI/6310 ===

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

SECTION III — COMMISSION
21 04 01 straipsnis — Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

21 04 01 134 172 000 85 000 000 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000
Rezervas 65 000 000 57 826 850

Iš viso 199 172 000 142 826 850 200 713 000 170 000 000 199 213 000 139 500 000 1 500 000 30 500 000 200 713 000 170 000 000

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

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

Pakeitimo projektas 6311 === ENVI/6311 ===

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

SECTION III — COMMISSION
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17 04 02 01 punktas — Kitos priemonės veterinarijos, gyvūnų gerovės ir visuomenės sveikatos srityje. 
Naujos priemonės
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 04 02 01 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000
Rezervas

Iš viso 18 100 000 13 000 000 18 000 000 13 000 000 15 000 000 7 000 000 3 000 000 6 000 000 18 000 000 13 000 000

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

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

Pakeitimo projektas 6312 === ENVI/6312 ===

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

SECTION III — COMMISSION
17 04 01 01 punktas — Gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos programos ir gyvūnų fizinės būklės, 
galinčios dėl išorinių veiksmų kelti pavojų visuomenės sveikatai, stebėsena. Naujos priemonės
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 04 01 01 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000
Rezervas

Iš viso 270 000 000 170 885 000 259 000 000 195 000 000 259 000 000 171 000 000 24 000 000 259 000 000 195 000 000

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

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

Pakeitimo projektas 6313 === ENVI/6313 ===

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

SECTION III — COMMISSION
17 03 10 03 punktas — Specialiosios išmokos už retuosius vaistus
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 10 03 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000
Rezervas

Iš viso 4 901 000 4 901 000 6 000 000 6 000 000 4 974 515 4 974 515 1 025 485 1 025 485 6 000 000 6 000 000

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

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

Pakeitimo projektas 6314 === ENVI/6314 ===

Pateikė Jutta Haug, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
07 02 01 straipsnis — Dalyvavimas daugiašalėje ir tarptautinėje aplinkos apsaugos veikloje
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 02 01 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000
Rezervas

Iš viso 2 150 000 2 047 185 2 250 000 2 250 000 2 150 000 1 912 500 100 000 337 500 2 250 000 2 250 000

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

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

Pakeitimo projektas 6315 === ENVI/6315 ===

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

SECTION III — COMMISSION
07 01 04 05 punktas — Sąjungos klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimas — Administracinio 
valdymo išlaidos
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 01 04 05 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000

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

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

Pakeitimo projektas 6316 === ENVI/6316 ===

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

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

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Rezervas

Iš viso 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

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

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

Pakeitimo projektas 6317 === ENVI/6317 ===

Pateikė Jutta Haug, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
07 01 04 01 punktas — „LIFE+“ (Aplinkos finansinė priemonė laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2013 m.) —
Administracinio valdymo išlaidos
Pataisyti skaičius taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 01 04 01 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000
Rezervas

Iš viso 15 800 000 15 800 000 17 200 000 17 200 000 15 800 000 15 800 000 1 400 000 1 400 000 17 200 000 17 200 000

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

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

Pakeitimo projektas 6318 === ENVI/6318 ===

Pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 12

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 12 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Rezervas

Iš viso 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Europos autizmo spektro sutrikimų ankstyvojo nustatymo Europoje paplitimo 
protokolas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Iš kenčiančiųjų nuo intelektą silpninančių ligų vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų, turėtų 
pirmiausia gauti naudos iš pridėtinės ES vertės ir todėl imantis veiksmų jiems pirmiausia turėtų būti 
skiriamas dėmesys. Šiuo metu dėl to, kad ES ir valstybės narės nepakankamai dėmesio skiria autizmo 
spektro sutrikimų turintiems pacientams, kurie sulaukė pilnametystės arba kuriems liga pirmą kartą 
nustatyta sulaukus pilnametystės, neigiamai veikiamas sveiko gyvenimo metų laikotarpis ir aktyvus šios 
konkrečios gyventojų grupės senėjimas.
Kuriant bendrą Europos autizmo spektro sutrikimams skirtą perspektyvą reikia paskatinti palaikymą, 
daugiakultūrę ir ekonomišką klinikinę praktiką, mokslinius tyrimus ir keitimąsi žiniomis ir informacija. 
Suaugusių asmenų, kenčiančių nuo autizmo, galimybė pasirūpinti savimi ir apsirūpinti priklauso nuo jų 
intelektinių savybių ir gebėjimo įvykdyti šiuolaikinės visuomenės socialinius ir bendravimo reikalavimus. 
Pacientai, kurių liga pirmą kartą nustatyta sulaukus pilnametystės, paprastai turi didelių intelektinių 
gebėjimų, bet juos dažnai ištinka nesėkmė dėl menkų socialinių ir bendravimo įgūdžių. Konkreti parama 
priklauso nuo to, ar esama išbandytų protokolų, kurias naudojantis galima nustatyti autizmo spektro 
sutrikimų simptomus (ir arba) elgesio požymius, kurie pasireiškia ne tik ūmia autizmo, kuris paprastai 
diagnozuojamas vaikystėje, forma, bet ir lengvesne autizmo, kuris nustatomas sulaukus pilnametystės, 
forma. Nuo autizmo kenčiantys suaugę asmenys, jei bus tinkamai išmokyti socialaus bendravimo ir 
priimtinų elgesio formų, gali būti prie visuomenės klestėjimo prisidedantys nariai. Kol kas didelė dalis 
aukšto funkcionalumo nuo autizmo kenčiančių suaugusių asmenų gyvena socialiai izoliuoti ir priklauso 
nuo socialinės paramos, nes nepripažįstama specifinė aukšto funkcionalumo autizmo forma ir nesama 
konkrečių šiems asmenims skirtų paramos priemonių.
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Projekto tikslas:
Siekiant šio projekto tikslų dėmesys turėtų būti skiriamas pagrindiniam klausimui, susijusiam su autizmu 
sergančiais suaugusiais asmenimis, t. y. autizmo spektro sutrikimų turint aukštą funkcionalumą 
nustatymas ir pagalbos priemonių šiems žmonėms kūrimas. Strateginis tikslas – siekis pagerinti socialinio 
gyvenimo kokybę, socialinę ir profesinę nuo autizmo spektro sutrikimų kenčiančių asmenų reintegraciją 
ir užkirsti kelią socialinei izoliacijai ir ankstyvam išėjimui į pensiją.
Projekto aprašymas:
Siūlomi veiksmai bus grindžiami pažanga, pasiekta vykdant Europos autizmo informacinės sistemos 
projektą () ir taikant sukurtus protokolus. Šiame pasiūlyme visų pirma dėmesys skiriamas visuomenės 
sveikatos modelio taikymui autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims pasinaudojant darbo paketais, 
susijusiais su paplitimu, patikra, diagnoze ir intervencija.
Yra trys konkretūs uždaviniai, kuriuos reikia pasiekti vykdant šį Europos autizmo spektro sutrikimų 
ankstyvojo nustatymo Europoje paplitimo protokolo projektą. Jie yra šie:
1. įvertinti autizmo spektro sutrikimų paplitimą 6–9 bandomojo projekto sektoriuose, kurie bus nustatyti 
įvairiose valstybėse narėse, pasinaudojant suderintu Europos autizmo paplitimo protokolu, sukurtu 
vykdant Europos autizmo informacinės sistemos projektą, ir patvirtinti minėtąjį protokolą įvairiomis 
kalbomis ir įvairiose kultūrinėse aplinkose. Taip bus atliktas pirmasis autizmo paplitimo Europoje tyrimas 
ir tai bus puiki galimybė Europos Komisijai pateikti tikslų nuo autizmo spektro sutrikimų kenčiančių 
asmenų Europoje skaičiaus vertinimą; 
2. įgyvendinti ir pagal galimybes patvirtinti ankstyvo autizmo spektro sutrikimo nustatymo pasinaudojant 
suderintu protokolu, sukurtu vykdant Europos autizmo informacinės sistemos projektą, strategiją 6–9 
bandomojo projekto sektoriuose. Tai apima autizmo patikros priemonių vertimą į įvairias kalbas ir jų 
pritaikymą įvairioms kultūrinėms aplinkoms bei rezultatų palyginimą. Be to, siekiant šio tikslo bus galima 
padidinti visuomenės ir profesinių bendruomenių informuotumą apie autizmą ir padėti mokyti sveikatos 
priežiūros specialistus plečiant jų žinias ir didinant gebėjimą atpažinti autizmo spektro sutrikimus 
vaikystėje ir aukšto funkcionalumo suaugusiųjų autizmą;
3. peržiūrėti esamą geriausią ankstyvos intervencijos, diagnozės ir klinikinio valdymo praktiką autizmo 
spektro sutrikimų atveju, bendradarbiauti su partneriais siekiant peržiūrėti, kokių rezultatų jų tarnybos 
pasiekė intervencijos vaikų ir suaugusiųjų autizmo spektro sutrikimų atvejais srityje, nustatyti konkrečius 
poreikius ir tuomet parengti atitinkamai bendruomenei tinkamą mokymo programą intervencijos srityje 
bei pateikti rekomendacijų, susijusių su personalo mokymu.
Projekto vykdymo laikotarpio pabaigoje bus turimas aiškus vaizdas, kokie yra palyginami šių sutrikimų 
paplitimo visų gyventojų mastu valstybėse narėse rodikliai. Be to, sveikatos priežiūros bendruomenė turės 
gaires, kaip atpažinti autizmo spektro sutrikimus ankstyvu etapu, mažo ir aukšto funkcionalumo asmenų 
autizmą, kaip geriausiai diagnozuoti ir gydyti, kad būtų galima pasiekti geriausių atskiru atveju galimų 
rezultatų. Numatoma daugiakultūrė ir daugiakalbė patirtis – tai bus unikali projekto plėtros galimybė 
ateityje Europos ir pasauliniu mastu siekiant pagerinti autizmo spektro sutrikimų turinčių asmenų 
gyvenimo kokybę. Vykdant šį projektą daug dėmesio bus skiriama tam, kad būtų plačiai viešinami 
rezultatai, pasiekti taikant šią holistinę visuomenės sveikatos koncepciją, Europos Sąjungos valstybėse 
narėse, kad galimais pasiekimais galėtų pasinaudoti kuo daugiau nuo šių sutrikimų kenčiančių asmenų ir 
šeimų. 
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Siūlomi veiksmai padidintų ir pagerintų nuo autizmo spektro sutrikimų kenčiančių asmenų sveiko senėjimo 
galimybes.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6319 === ENVI/6319 ===

Pateikė Bas Eickhout, Rebecca Harms, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 12

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 12 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:
Parengiamieji veiksmai – parengiamieji veiksmai, susiję su būsima teisine baze, skirta suderintai 
informacijai apie ES miškus 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Pridėti šį tekstą: Parengiamaisiais veiksmais prisidedama išsaugant ES lygmens sistemą ir renkant 
palyginamą ir suderintą informaciją apie miškus, kuri tarnautų kaip pagrindas teikiant politikai aktualią 
informaciją apie Europos Sąjungos miškus, kaip reikalaujama pagal tarptautinius įsipareigojimus ir 
miškams skirto veiksmų plano (COM 2006 galutinis) 8-ąjį pagrindinį veiksmą, rengiant būsimą 
reglamentą dėl suderintos informacijos apie ES miškus.
Tiksliau, vykdant parengiamuosius veiksmus, bus renkami kiekybini ir kokybiniai duomenys apie miškus, 
susiję su klimato kaita, oro tarša, biologine įvairove, miškų būkle, taip pat dirvožemio būkle ir anglies 
sekvestracija, remiantis tarptautiniu mastu suderintais stebėsenos metodais ir standartais, visų pirma 
didelio masto ir intensyvios stebėsenos apskaitos bareliuose, pagal galimybes užtikrinant duomenų 
nuoseklumą. Vykdant veiksmus siekiama rinkti reprezentatyvią informaciją apie Europos Sąjungos 
miškus.
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:
Taryba ir Europos Parlamentas pabrėžė, jog reikia nuolat vertinti ir stebėti Europos miškų būklės dinamiką ir 
raidą, ir pripažino, kad reikalinga palyginama informacija apie Europos miškus. Europos Parlamentas 
paragino Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl informacijos apie miškus, kad būtų galima rinkti ir 
platinti suderintus ir palyginamus duomenis apie miškų plotą, biologinę įvairovę, biotines ir abiotines 
grėsmes ir žemės naudojimą. Suderintos informacijos apie miškus rinkimo užtikrinimas, kol bus parengtas 
naujas informacijai apie miškus skirtas teisinis pagrindas, aiškiai sukuria pridėtinę ES vertę.

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

Pakeitimo projektas 6320 === ENVI/6320 ===

Pateikė Richard Seeber, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 32

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 32 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Branduolinei ir iškastinei energijai gaminti skirto vandens išteklių 
prieinamumas, naudojimas ir tvarumas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis bandomasis projektas truks vienerius metus ir jo tikslas – ištirti aušinimo vandens, skirto branduolinei 
ir iškastinei energijai gaminti, prieinamumą ir naudojimą. Gaminant energiją iš iškastinių ir 
branduolinių šaltinių reikalingas didelis aušinimo vandens kiekis. 2003 m. užėjus karščio bangai keletas 
jėgainių Europoje turėjo sustabdyti energijos gamybą, kadangi trūko aušinimo vandens. Branduolinių 
jėgainių uždarymas, pvz., Prancūzijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje, nepaveikė vietinės gamybos, tačiau dėl to 
labai sumažėjo energijos eksportas. Labai tikėtina, kad dėl klimato kaitos vis sudėtingėjančių oro sąlygų 
vandens ištekliai ir toliau mažės ir jų dar labiau trūks.
Todėl reikia atlikti dabartinių aušinimo vandens branduolinės ir iškastinės energijos gamyboje poreikių 
tyrimą atsižvelgiant į esamų ir būsimų jėgainių vietą (ir jų artumą vandens ištekliams). Projektas bus 
grindžiamas užbaigtais ir atliekamais vertinimais (pvz., projektas „ClimWatAdapt“) ir siekiama pateikti 
išsamų energijos ir (arba) vandens sistemos pažeidžiamumo, jėgainių inventoriaus ir jų pažeidžiamumo 
potvynių, sausrų, karščio bangų atvejų ir t. t., vaizdą.
PASTABOS: (išbraukiami nenaudojami dalykai)
Iš dalies pakeičiama taip:
Dalyvaujančios valstybės:
Visos ES valstybės narės.
Projekto rezultatas:
Gairės, susijusios su būsimų jėgainių vieta, esamų jėgainių pažeidžiamumui sumažinti reikalingų 
investicijų nustatymas ir įvertinimas. 
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Miestai ir statytojai rimtai atsižvelgia į pokytį kurti visuomenę, kurį neteršia aplinkos anglies dioksidu, taigi 
keičiasi būstų ir namų projektai, o tai, atrodo, turi įtakos vandens ištekliams. Projektą reikia parengti vykdant 
koordinavimą ir atsižvelgiant į svarstomą inovacijų partnerystę vandens srityje. Projektas galėtų būti tolesni 
veiksmai, susiję su būsimu pasiūlymu dėl vandens naudojimo efektyvumo pastatuose, kurį turi pateikti 
Komisija rengdama būsimą Europos vandens išteklių apsaugos veiksmų planą.

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

Pakeitimo projektas 6321 === ENVI/6321 ===

Pateikė Richard Seeber, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 32

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 32 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:
Bandomasis projektas — Ilgalaikis būstų, neišmetančių anglies dioksido, poveikis kanalizacijos 
sistemoms
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Raginama minimalizuoti būstuose suvartojamą energijos kiekį, todėl projektuojami anglies dioksido 
neišmetantys būstai, kurie yra geriau izoliuoti ir kuriuose suvartojama energija didėja, inter alia, 
pasinaudojant šilumos rekuperacija. Maždaug 50 % vandens namų ūkyje šildoma buitinėms reikmėms 
(valymas, higiena ir pan.). Ši ilgalaikė tendencija paveiks vandens tiekimą kiekybiniu ir kokybiniu 
aspektais, taip pat paveiks kanalizacijos tarnybas kiekybiniu ir kokybiniu aspektais ir turės įtakos kalbant 
apie šilumos kiekį.
PASTABOS: (išbraukiami nenaudojami dalykai)
Iš dalies pakeičiama taip:
Dalyvaujančios valstybės:
Vokietija, Belgija, JK, Nyderlandai, Švedija, Austrija, Prancūzija.
Projekto rezultatas:
Siūloma suma būtų panaudota keliems parodomiesiems objektams ir konkretizuojamas numatomas 
galimo dabartinės energijos taupymo politikos poveikio miestų vandens ciklui vidutinės trukmės 
laikotarpiu vaizdas.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Miestai ir statytojai rimtai atsižvelgia į pokytį kurti visuomenę, kurį neteršia aplinkos anglies dioksidu, taigi 
keičiasi būstų ir namų projektai, o tai, atrodo, turi įtakos vandens ištekliams. Projektą reikia parengti vykdant 
koordinavimą ir atsižvelgiant į svarstomą inovacijų partnerystę vandens srityje. Projektas galėtų būti tolesni 
veiksmai, susiję su būsimu pasiūlymu dėl vandens naudojimo efektyvumo pastatuose, kurį turi pateikti 
Komisija rengdama būsimą Europos vandens išteklių apsaugos veiksmų planą.

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

Pakeitimo projektas 6322 === ENVI/6322 ===

Pateikė János Áder
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 30

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai
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2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 30 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 — ATMOSFEROS KRITULIAI – GĖLO VANDENS APSAUGA IR 
VEIKSMINGAS NAUDOJIMAS
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Projekto pradžios data: 2012 01 01
Projekto pabaiga: 2013 12 13
Projekto tikslai
Karpatų baseinas – unikalus geografinis, klimatinis, ekologinis ir ekonominis Europos regionas, 
priklausantis 8 šalims, iš kurių 5 yra valstybės narės. Pagrindinis regiono vandens šaltinis – atmosferos 
krituliai, visa kita – tai importuojamas vanduo, gaunamas iš Dunojaus. Kritulių išteklių išlaikymas, 
apsauga, reguliavimas ir naudojimas baseine labai priklauso nuo žemės naudojimo modelių. Dirvožemis 
– pagrindinis veiksnys išsaugant vandenį ir gali paveikti vandens kiekį, dinamiką, paplitimą, 
prieinamumą ir kokybę. Projektu siekiama užtikrinti patikimą mokslinį pagrindą, tinkamus įgyvendinimo 
metodus ir iš kritulių gauto gėlo vandens apsaugą ir veiksmingo naudojimą Karpatų baseine.
Trumpas projekto ir (arba) pagrindinių uždavinių aprašymas
Mokslinių tyrimų rezultatų, susijusių su išvardytomis sritimis, inventorizacinė ir analitinė apžvalga. 
Kritulių naudojimas taikant deramus ir pažangius žemės naudojimo modelius. Vandens saugojimo 
pagerinimas ir poveikis vandens kiekiui, dinamikai, paplitimui, prieinamumui ir kokybei. Gėlo vandens 
Karpatų baseine apsaugos ir veiksmingo naudojimo modelių parengimas. Mokslinių rezultatų ir 
įgyvendinimo metodų, susijusių su tausumo, tvarių ekosistemų, taip pat gamtos išsaugojimo ir aplinkos 
apsaugos sritimis, apžvalga. Klimato kaitos poveikio įvairiems vandens ištekliams, rezervams, paviršinio ir 
požeminio vandens telkiniams, jų naudingumo, pažeidžiamumo ir būsimų perspektyvų apžvalga. Tiriant 
atskirus atvejus vietoje įvairių vandenį išsaugančio žemės naudojimo įvairiomis ekologinėmis sąlygomis, 
susijusių su įvairiomis dirvožemio ir klimato tipais bei įvairiomis pasėlių ir valdymo sistemomis, modelių 
nustatymas. Tolesnio naudojimo rekomendacijos. Prisitaikymo veiksmų Karpatų baseine ir Europoje 
vadovo parengimas. Siūlomame projekte dėmesys skiriamas ne tik Karpatų regionui. Vykdant projektą 
dėmesys geografiniu aspektu skiriamas ir kitiems ES geografiniams regionams – Dunojaus aukštupio ir 
žemupio regionams, kuriuose gali būti taikomas natūralios vandens išsaugojimo priemonės, atsižvelgiant 
į klimato kaitą ir socialinius bei ekonominius scenarijus. 
Dalyvaujančios valstybės:
Vengrija, Slovakija, Ukraina, Rumunija, Serbija, Kroatija, Slovėnija ir Austrija.
Numatomi rezultatai:
Greitai pasiekiami rezultatai: mokslinių tyrimų rezultatų atmosferos kritulių apsaugos ir veiksmingo 
naudojimo srityje rinkimas ir sklaida. Tiesioginė prieiga prie duomenų, informacijos, vertinimų (bendra 
duomenų bazė).
Ilgalaikiai rezultatai: atmosferos kritulių vertinimo ir valdymo, atsižvelgiant į vandens prieigą, metodų 
parengimas. Pagalba sprendimus priimantiems asmenims gėlo vandens naudojimo ir valdymo srityje 
vietos, regionų ir Europos lygmenimis. Parama Europos politikai, visų pirma vykdant „Aplinkos Europai“
ir „Vertinimų vertinimo“ projektų užduotis, aplinkosaugos, socialiniais, sveikatos, ekonomikos ir kaimo 
plėtros klausimais.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
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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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
ES Vandens pagrindų direktyvoje pabrėžiama, kad vandens trūkumas ir sausros yra rimtos problemos. 
Daugėja šalių, kurias ištinka sausros, ir manoma, kad klimato kaita padidins regioninius skirtumus. 
Pasiūlymas grindžiamas nacionalinės ir tarptautinės patirties rezultatais (ES direktyvos, JT pasiūlymai, 
VAHAVA ir ADAM projektų rezultatai). Pagal projektą iškeltos hipotezės atitinka Tarptautinės klimato 
kaitos komisijos (IPCC) A2 scenarijų, Aplinkos GD baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos 
Europoje“ ir dera su esamu tyrimu, susijusiu su natūraliomis vandens išsaugojimo priemonėmis.

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

Pakeitimo projektas 6323 === ENVI/6323 ===

Pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 12

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 12 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000
Rezervas

Iš viso 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Lyčių aspektu pagrįsta priemonė, susijusi koronarinių arterijų liga Europoje 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Koronarinių arterijų liga – tai viena iš dažniausių Europos moterų ir vyrų mirties priežasčių. Tyrimu 
siekiama nustatyti geriausią ES praktikos sistemą, pagerinti diagnostiką ir gydymą atsižvelgiant į 
specifines su lytimi susijusias šios ligos apraiškas. Tai labai padės pagerinti diagnostiką, moterų ir vyrų 
gydymą, o pagrindiniai principai gali būti perkelti gydant kitas ligas.
Dalyvaujančių valstybių programos tikslai yra šie:
1. padidinti medikų ir visuomenės žinias apie lytimi pagrįstus skirtumus, susijusius su klinikiniais 
požymiais ir paplitimu koronarinių arterijų ligos atveju;
2. nustatyti ES gaires, susijusias su lytimi pagrįstais specifiniais koronarinių arterijų ligos požymiais ir 
gydymu;
3. ištirti su lytimi susijusį poveikį sveikatos veiksniams ir rizikos faktorius;
4. skleisti geriausią praktiką valstybėse narėse.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Koronarinė širdies liga skirtingai veikia moteris ir vyrus, moterims ir vyrams simptomai pasireiškia 
skirtingai ir jie skirtingai gydomi. Be to, vaistai, skirti koronarinių arterijų liga sergantiems pacientams, 
skirtingai veikia moteris ir vyrus. Taigi ES gairės būtų naudinga priemonė, galinti veiksmingiau padėti 
koronarinių arterijų liga sergantiems vyrams ir moterims.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6324 === ENVI/6324 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 13

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 13 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 — II tipo diabeto sėkmingos prevencijos strategijų kūrimas ir įgyvendinimas 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
II tipo cukrinis diabetas – tai chroniška liga ir viena didžiausių Europos visuomenės sveikatos problemų. 
Daugiau nei 30 mln. Europos piliečių serga diabetu ir šis skaičius aiškiai rodo, kad diabetas pasiekė 
socialinės ir ekonominės katastrofos mastą. ES suaugusiųjų sergamumo paplitimo vidurkis yra 8,6 % ir 
manoma, kad 2025 m. jis bus didesnis nei 10 %. Diabetas – tai vienas iš 10 svarbiausių neįgalumo 
priežasčių ir sukelia didžiules komplikacijas, pvz., širdies ir kraujagyslių ligas, aklumą ir inkstų 
nepakankamumą. Todėl didelė dalis ES sveikatos priežiūros biudžeto šiuo metu skiriama diabeto ir jo 
komplikacijų gydymui ir įveikimui. Pavyzdžiui, 2010 m. maždaug 10 % ES sveikatos priežiūros biudžeto 
išleista diabetui.
Matoma, kad susirgimui II tipo diabetu ir jo pasekmėms galima užkirsti kelią įvairiomis priemonėmis, 
pvz., laiku nustačius rizikos grupei priklausančius asmenis, plėtojant informavimo kampanijas ir švietimo 
programas, kuriose dėmesys skiriamas sveiko gyvenimo įpročių ir aukštos kokybės prevencinės priežiūros 
propagavimui. Tačiau norint užtikrinti diabeto prevencijos sėkmingumą šios didėjančios epidemijos 
problema turi būti sprendžiama bendradarbiaujant visiems susijusiems dalyviams – sveikatos priežiūros 
specialistams, diabetu sergantiems asmenims, plačiajai visuomenei, žiniasklaidai, maisto pramonės ir 
vietos prekybos grandinės atstovams bei politinius sprendimus priimantiems asmenims.
Pagal šį bandomąjį projektą siūloma taikyti inovacinę dviejų etapų diabeto prevencijos koncepciją. Pirmu 
etapu bus sukurti sisteminiai metodai, skirti ankstyvos diabetu jau sergančių asmenų diagnostikos 
reikmėms ir rizikos grupei priklausančių asmenų, pvz. metabolinį sindromą turinčių asmenų, nustatymui. 
Antru etapu bus kuriamos ir vertinamos struktūrinės veiksmų programos, skirtos rizikos grupei 
priklausančių asmenų diabeto prevencijai.
1. Bus atlikta nedidelio masto gyventojų patikra (nuo 3 000 iki 10 000 asmenų). Taigi patikra apims visus 
tam tikro kaimo ar miesto gyventojus 5 pasirinktose ES valstybėse narėse. Ši inovacinė koncepcija 
siūloma siekiant:
– užtikrinti maksimalų duomenų vertinimo tikslumą;
– išvengti administracinių patvirtinimų, kurių gali prireikti atliekant patikrą nacionaliniu lygmeniu, 
naštos;
– veiksmingai tvarkyti vykdant patikrą gautus duomenis ir valdyti vykdomų prevencijos priemonių 
poveikį;
– sudominti vietos gyventojus projekto tikslais ir patraukti visų susijusių šalių dėmesį.
2. Visos susijusios šalys bus įtrauktos į projektą ir bendradarbiaus koordinuodamos veiksmus:
– sveikatos priežiūros specialistai bus įtraukti į patikrą, stebėseną ir (arba) duomenų rinkimą ir švietimo 
programų kūrimą;
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– vietiniai gyventojai bus skatinami bendradarbiauti ir vadovautis atviru požiūriu vykdant patikros 
programas bei aktyviai dalyvauti švietimo veikloje diabeto klausimais; 
– žiniasklaida bus įtraukta kuriant informavimo kampanijas ir padės platinti informaciją apie projekto 
tikslus ir padėtį;
– maisto pramonės ir vietos prekybos grandinių atstovai propaguos ir skatins produktų, turinčių mažai 
sočiųjų riebalų, transriebiųjų rūgščių, druskos ir cukraus, vartojimą; 
– vietos valdžios politikos sprendimus priimantys asmenys projekto rezultatus perkels į diabeto prevencijos 
gaires ir strategijas.
Tikslai:
1. užtikrinti koordinuojamą gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų (medicinos seserys, mitybos 
specialistai, psichologai, mokslininkai) bei plačiosios visuomenės, maisto pramonės ir vietos prekybos 
grandinių atstovų, vietos politikos sprendimus priimančių asmenų bendradarbiavimą siekiant užkirsti 
kelią II tipo diabetui;
2. plėtoti nedidelės apimties patikros programas, skirtas ankstyvos diabetu sergančių asmenų diagnostikos 
reikmėms ir rizikos grupei priklausančių asmenų nustatymui laiku. Gyventojų patikra bus padalinta į 
keturias grupes:
a) rizikos grupei priklausančių naujagimių patikra (pvz., kraujo tyrimas, jei vienas iš tėvų arbu tėvai 
serga diabetu);
b) visų mokinių ir paauglių patikra (pvz., kraujo tyrimas, klinikinis patikrinimas, mitybos įpročių 
vertinimas, fizinės veiklos vertinimas, rūkymas, alkoholio vartojimas, pernelyg didelis riebaus maisto 
vartojimas ir kiti nustatytini veiksniai);
c) visų suaugusiųjų patikra (pvz., kraujo tyrimas, klinikinis patikrinimas, mitybos įpročių ir kitų svarbių 
gyvenimo veiksnių vertinimas);
d) vyresnio amžiaus asmenų patikra;
3. nustatyti naujoviškas maisto pramonės atstovų ir vietos viešosios administracijos įtraukimo į švietimo 
programas koncepcijas;
4. parengti švietimo programas, skirtas plačiajai visuomenei ir visų pirma asmenims, kuriems 
diagnozuotas II tipo diabetas, rizikos grupei priklausantiems asmenims ir naujagimių ar diabetu 
sergančių ar rizikos grupei priklausančių vaikų tėvams;
5. parengti standartines patikros programas nustatant ir atrenkant geriausius rodiklius ir (arba) 
parametrus, kuriuos reikės įvertinti, pvz., kraujo tyrimai, mitybos įpročiai, fizinė veikla ir kiti nustatytini 
veiksniai;
6. sukurti vietos produktų rinką, kuri būti tinkama siekiant užkirsti kelią produktų, turinčių didelį 
cukraus, druskos, sočiųjų riebalų ir transriebiųjų rūgščių kiekį, vartojimui;
7. organizuoti pasitarimus ir seminarus siekiant šviesti vietos gyventojus apie maisto kokybės ir maisto 
sudėtinių dalių svarbą. Pasitarimų ir seminarų veikla gali būti susieta su vaisių ir daržovių vartojimo 
skatinimo kampanijomis. Pavyzdžiui, vietos prekybos grandinės atstovai galėtų paremti minėtus renginius 
pasiūlydami vaisių ir daržovių jų dalyviams.
Dalyvaujantys regionai ir (arba) šalys: 5 pasirinkti ES valstybių narių miestai ar kaimai (nuo 3 000 iki 10 
000 piliečių).
PASTABOS:
Pridėti šį tekstą:
Numatomi rezultatai:
Bendras projekto tikslas – nustatyti ir plėtoti geriausią II tipo diabeto prevencijos praktiką. Numatoma, 
kad kai kurie projekte dalyvaujantys kaimai ir miestai galės parengti ir įgyvendinti sėkmingą vietos II tipo 
diabeto prevencijos strategiją. Sėkmingiausios strategijos gali būti perkeltos ar įtrauktos į būsimas ES ir 
nacionalines iniciatyvas diabeto klausimais (pvz., rekomendacijų diabeto klausimais gairės, nacionaliniai 
diabeto planai). Vykdant projektą sukurtų prevencinių priemonių poveikį galima bus įvertinti tik praėjus 
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maždaug 2 metams nuo projekto pradžios. Poveikio vertinimas bus atliktas atidžiai stebinti projekte 
dalyvaujančių vietos gyventojų būklę.
Projekto pradžios data: 2012 m birželio mėn.
Projekto pabaiga: 2014 m birželio mėn.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
EP deklaracija dėl diabeto (2006) – su diabeto prevencija susiję straipsniai.

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

Pakeitimo projektas 6325 === ENVI/6325 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 50

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 50 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:
Bandomasis projektas – Nenaudojamų gaminių, turinčių itin svarbių žaliavų, mobilizavimas tinkamam 
surinkimui
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Siekiama ištirti paskatų sistemų galimybes, kad elektroninės ir elektros įrangos atliekos būtų išgabenamos 
iš namų ir nebūtų kaupiamos namuose ar išmetamos į šiukšlynus ar deginamos.
Šis projektas būtų galimų sistemų, kaip mobilizuoti nenaudojamus gaminius, kuriuose esama itin svarbių 
arba retai pasitaikančių žaliavų, atsižvelgiant į gaminio gyvavimo ciklą (paskatos siekiant, kad skalbimo 
mašina būtų išgabenta iš namų, nebus tokios pačios kaip išmaniųjų telefonų atveju) ir specifines kliūtis 
(pvz., asmens duomenų saugojimas informacijų ir ryšių technologijos gaminiuose), tyrimas. Tai būtų 
daugiau socialinis, psichologinis ir ekonominis tyrimas, nes reikia ištirti ekonomines sistemas ir sąlygas. 
Galimais tyrimo objektais galėtų būti išankstinio sumokėjimo ir pinigų susigrąžinimo sistemos ir kvitai, 
taip pat galėtų būti ištirtos socialinių organizacijų galimybės.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Šis projektas būtų galimų sistemų, kaip mobilizuoti nenaudojamus gaminius, kuriuose esama itin svarbių 
arba retai pasitaikančių žaliavų, atsižvelgiant į gaminio gyvavimo ciklą (paskatos siekiant, kad skalbimo 
mašina būtų išgabenta iš namų, nebus tokios pačios kaip išmaniųjų telefonų atveju) ir specifines kliūtis 
(pvz., asmens duomenų saugojimas informacijų ir ryšių technologijos gaminiuose), tyrimas. Tai būtų 
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daugiau socialinis, psichologinis ir ekonominis tyrimas, nes reikia ištirti ekonomines sistemas ir sąlygas.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6326 === ENVI/6326 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 51

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 51 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:
Bandomasis projektas – Žaliavų, naudojamų siekiant išgauti specifinę gaminio funkciją, mažinimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis projektas apimtų kiekvieno etapo pradedant pažangia gamyba, kai taupomi metalai ir mineralai, ir 
baigiant galimų itin svarbių žaliavų pakeitimu mažiau svarbiomis žaliavomis tyrimą.
Kita galimybė –ištirti dalių, kuriose yra retų žaliavų, pakartotinį naudojimą, t. y., ar jos gali būti 
gaminamos stipresnės ir perkeliamos iš vieno gaminio į kitą (retos žaliavos ir jų dėka įmanomos funkcijos 
gali būti ne silpna vieta ir apribojimas, taigi dalis, kuriose yra retų metalų, galima būtų kurti taip, kad jos 
tarnautų ilgesnį laiką). Projektas skirtas dažnai keičiamiems prietaisams ir pagal jį bus siūloma tinkama 
paskatų sistema siekiant paskatinti pakartotinį naudojimą.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Šis projektas apimtų kiekvieno etapo pradedant pažangia gamyba, kai taupomi metalai ir mineralai, ir 
baigiant galimų itin svarbių žaliavų pakeitimu mažiau svarbiomis žaliavomis tyrimą.

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

Pakeitimo projektas 6327 === ENVI/6327 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 52

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 52 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:
Bandomasis projektas – Prarandamų žaliavų, tampančių nuosėdomis ir negalinčių būti ekonomiškai 
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išgaunamomis, kiekio mažinimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Vykdant bandomąjį projektą bus ištirtos priemonės atsižvelgiant į poveikį aplinkosaugai ir 
ekonomiškumui visoje žaliavų vertės grandinėje.
Alternatyva galėtų būti vadinamųjų istorinių kasybos atliekų potencialo tyrimas siekiant išsiaiškinti, kaip 
suderinti išlikusių retų žaliavų atgavimą tuo pat metu sumažinant pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Vykdant projektą bus nustatytos ES lygmens galimybės sudarant istorinių kasybos atliekų sąrašą, jas 
klasifikuojant, tiriant atgavimą ir išsaugojimo alternatyvas bei vertinant priimtinumą bendruomenei.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Vykdant bandomąjį projektą bus ištirtos priemonės atsižvelgiant į poveikį aplinkosaugai ir ekonomiškumui 
visoje žaliavų vertės grandinėje.

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

Pakeitimo projektas 6328 === ENVI/6328 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 53

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 53 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:
Bandomasis projektas –Antrinio perdirbimo grandinės bendros organizacijos, logistikos ir veiksmingumo 
gerinimas dėmesį telkiant sąsajoms ir sisteminiam požiūriui
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis bandomasis projektas (parengiamieji veiksmai) turės du tikslus:
vienas iš tikslų – ištirti galimybes sukurti ir sėkmingai įgyvendinti ES greito elektros ir elektroninės 
įrangos (EEĮ) atliekų produktų, pvz., nešiojamųjų kompiuterių ar mobiliojo ryšio telefonų, išmontavimo 
standartus. Pasinaudojant gaminio dizainu, kaip vienu iš svarbiausių elementų užtikrinant geresnį 
antrinį perdirbimą, būtų galima taikyti tokią sistemą ir antrinio perdirbimo rodiklis būtų didesnis; 
kitas tikslas – ištirti galimybes sukurti visų modernių antrinio perdirbimo įrenginių sistemos operatorių 
sąveikias sąsajas siekiant pagerinti logistiką ir padidinti antrinio perdirbimo veiksmingumą.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
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Pagrindimas:
Pagal šį bandomąjį projektą (parengiamuosius veiksmus) bus tiriamos galimybės sukurti ir sėkmingai 
įgyvendinti ES greito elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų produktų, pvz., nešiojamųjų kompiuterių 
ar mobiliojo ryšio telefonų, išmontavimo standartus ir galimybės sukurti visų modernių antrinio perdirbimo 
įrenginių sistemos operatorių sąveikias sąsajas siekiant pagerinti logistiką ir padidinti antrinio perdirbimo 
veiksmingumą.

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

Pakeitimo projektas 6329 === ENVI/6329 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 54

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 54 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:
Bandomasis projektas – Mokslinių tyrimų, vykdomų sistemos optimizacijos ir techniniu aspektu sudėtingų 
gaminių ir medžiagų antrinio perdirbimo srityje, skatinimas 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Vykdant projektą bus tiriama, ar produkte užkoduoti duomenys gali pateikti informacijos apie retų 
išteklių buvimo vietą, kaip juos tvarkyti siekiant maksimizuoti antrinį perdirbimą, taip pat informacijos 
apie cheminę gaminio sudėtį, kad ja pasinaudojant būtų galima taikyti skirtingus tvarkymo metodus (pvz., 
depoliarizacija nėra reikalinga, jei nėra rizikos, taigi perdirbėjai galėtų optimizuoti sąnaudas). 
Pagrindinis uždavinys ateityje – ištirti technines ir ekonomines galimybes nustatyti minėtą informaciją 
atskirais atvejais. Tai būtų rimtas žingsnis tikros individualios gamintojų atsakomybės (IGA) link ir 
kuriant didesnės konkurencijos sąlygas, kad būtų galima optimizuoti eksploatacijos nutraukimo valdymą.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Vykdant projektą bus tiriama, ar produkte užkoduoti duomenys gali pateikti informacijos apie retų išteklių 
buvimo vietą, kaip juos tvarkyti siekiant maksimizuoti antrinį perdirbimą, taip pat informacijos apie cheminę 
gaminio sudėtį, kad ja pasinaudojant būtų galima taikyti skirtingus tvarkymo metodus. Pagrindinis 
uždavinys ateityje – ištirti technines ir ekonomines galimybes nustatyti minėtą informaciją atskirais atvejais. 
Tai būtų rimtas žingsnis tikros individualios gamintojų atsakomybės (IGA) link ir kuriant didesnės 
konkurencijos sąlygas, kad būtų galima optimizuoti eksploatacijos nutraukimo valdymą.

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

Pakeitimo projektas 6330 === ENVI/6330 ===

Pateikė Esther de Lange, Lambert van Nistelrooij, Riikka Manner
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 05

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 05 959 000 959 000 959 000 959 000
Rezervas

Iš viso 959 000 959 000 959 000 959 000

Išlaidų kategorija:
Bandomieji projektai – prevencijos veiksmai: aktyvus ir sveikas senėjimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Siūloma pradėti Europos tarpvalstybinį bandomąjį projektą, skirtą lanksčiai IRT naujovių koncepcijai 
sukurti, siekiant spręsti senėjančios visuomenės keliamus uždavinius. Visų pirma siekiama suteikti 
paramą senėjančių asmenų fizinės veiklos ir psichologinių ir socialinių poreikių srityje, taip pat paremti 
gydytojų ir slaugos darbuotojų mokymus. Projektas gali pasitarnauti kaip geros praktikos pavyzdys 
sukaupiant praktines ir teorines žinias apie prevenciją pasinaudojant rimta vyresniems asmenims skirta 
žaidimų koncepcija, kuria remiantis skatinamas aktyvus ir sveikas senėjimas. Taigi vyresnio amžiaus 
žmonės galės nepriklausomai gyventi ilgesnį laiką.
Europoje kol kas trūksta veiksmingo metodo, kaip pasinaudoti pagrindinėmis žiniomis praktiškai 
skatinant prevencijos veiksmus. Šią spragą galima užpildyti parengus tarpvalstybinį Europos bandomąjį 
projektą, skirtą naujoviškiems veiksmams, apimant regionų, universitetų, pramonės, piliečių ir viešojo 
sektoriaus partnerių tinklus. Pagrindinis šio projekto tikslas – aktyvus ir sveikas senėjimas. Reikalinga ir 
siektina taikyti integruotą ir įvairias sritis apimantį metodą. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. paskelbti 
Europos aktyvaus senėjimo metais, šis projektas gali būti labai svarbus skatinant naujas prevencijos, 
aktyvaus ir sveiko senėjimo idėjas. Rimti žaidimai apima daugybę naujų ir dar neištirtų galimybių 
senėjančios visuomenės srityje. Pavyzdžiui, žaidimai gali sustiprinti saugią ir patikimą fizinę veiklą 
vyresnio amžiaus žmonių pažįstamoje namų aplinkoje. Taip pat atsiranda galimybių stebėti neigiamą ir 
teigiamą jų fizinės ir kognityvios būklės raidą pasinaudojant žaidimo duomenimis. Be to, gydytojų ir 
slaugos darbuotojų mokymai pasinaudojant rimtais žaidimais gali pagerinti jų darbą ligoninėse ir senelių 
namuose. Tai galima padaryti pasinaudojant simuliavimo žaidimais mokantis taikyti operavimo įgūdžius 
ir kitus gydymo metodus. 
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Senėjanti visuomenė iškelia svarbių uždavinių – pritaikyti sveiktos priežiūros sistemas ir tuo pat metu 
užtikrinti jų tvarumą visuomenėse, kurios pasižymi mažesniu darbo vietų skaičiumi. Pagrindinis uždavinys –
skatinti sveiką ir aktyvų piliečių senėjimą. Siekiant kovoti su demografiniais pokyčiais Europos Sąjungoje 
reikia keistis geriausia praktika ir naujovėmis. Fizinė, psichologinė ir socialinė veikla – prevencijos ir sveiko 
senėjimo pagrindas. Jei senėjantys gyventojai pasižymi gera sveikata, tai reiškia, kad mažesnė našta 
uždedama sveikatos priežiūros sistemoms, gyvenimo kokybė yra geresnė, užtikrinamas didesnis 
nepriklausomumas ir mažiau žmonių išeina iš darbo, o tai daro teigiamą poveikį Europos ekonomikai.

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

Pakeitimo projektas 6331 === ENVI/6331 ===

Pateikė Salvatore Iacolino, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Giommaria 
Uggias, Cristina Gutiérrez-Cortines, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 12

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 12 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:
17 03 12 straipsnis — Bandomasis projektas — Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių leišmaniozės 
stebėsenos centro sukūrimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Konkretūs projekto tikslai:
1) sukurti pažangius leišmaniozės greito nustatymo, diagnozės ir gydymo metodus (integruotas Europos ir 
Viduržemio jūros regiono šalių protokolas);
2) sukurti ir įdiegti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių leišmaniozės stebėsenos sistemą;
3) pagerinti klinikinių ir epidemiologinių duomenų apie leišmaniozę rinkimą;
4) mokyti socialinės srities ir sveikatos priežiūros specialistus Europos ir Viduržemio jūros šalių regione;
5) teikti informaciją visuomenei.
Priemonės, kurių reikia imtis:
1) leišmaniozės stebėsenos schemų ir vykdomų ar neseniai užbaigtų bandymų šalyse, kurioms skirtas 
projektas (Italija, Alžyras, Marokas ir Malta), apžvalga;
2) Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių leišmaniozės stebėsenos sistemos, kuri būtų integruota į 
esamas stebėsenos sistemas (SDO - cartella clinica, PS - primo soccorso, ir t. t.) ir paremta pasinaudojant 
IT tinklu (EMLSS – Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių leišmaniozės stebėsenos sistema), 
sukūrimas ir įdiegimas siekiant:
rinkti bibliografinius duomenis apie šalis, kurioms skirtas projektas;
rinkti ir analizuotis istorinius 2006–2011 m. laikotarpio duomenis;
nustatyti geografinius duomenis;
registruoti aplinkos ir dirvožemio sąlygas, susijusias su užkrato pernešėjo buvimu;
teikti tiesioginius ir nuotolinius mokymus;
standartizuoti leišmaniozės diagnozės ir (arba) gydymo protokolus Europos ir Viduržemio jūros regiono 
šalyse;
nustatyti bendrą ligos gydymo protokolą ir stebėti reakcijas į gydymą;
nustatyti (taip pat nuotoliniu būdu) ribinius atvejus, ir, jei reikia, stebėti juos ilgesnį laiką;
didinti gydytojų žinias, kaip diagnozuoti ligą, siekiant išvengti atvejų, kad apie susirgimus nepranešama;
sukurti bendrą šalių narių duomenų bazę ir socialinės srities bei sveikatos priežiūros specialistų tinklą;
3) socialinės srities ir sveikatos priežiūros specialistų tinklui reikalingų, kad jis galėtų veikti, mokymų 
teikimas ir jų supažindinimas su į sistemą įtrauktos ligos formomis (diagnostikos gebėjimų plėtojimas);
4) informavimo ir komunikacijos priemonės:
kas pusę metų išleidžiamas biuletenis, kuriame pateikiami pranešimai apie projekto pažangą;
informacinio lapelio skelbimas siekiant didinti visuomenės ir privačios sveikatos priežiūros specialistų 
informuotumą;
5) stebėsena ir vertinimas:
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Tikslinių grupių susitikimai su suinteresuotomis šalimis ir projekto įvertinimas bus naudingi visų pirma 
vertinant stebėsenos sistemos aktualumą ir veiksmingumą siekiant jai nustatytų tikslų ir bendrai 
atsižvelgiant į visuomenės sveikatos poreikius.
Trukmė: 24 mėnesiai.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Siekiama sukurti bandomąją leišmaniozės stebėsenos sistemą Europos ir Viduržemio jūros regione (Italija, 
Alžyras, Marokas ir Malta) pasinaudojant įvairių sričių tinklu, kuris teiks informaciją apie galimas ir 
nustatytas ligą sukeliančio užkrato pernešėjų populiacijas ir atliks laboratorinį darbą, reikalingą siekiant 
patikrinti ligos sukėlėjų buvimą naminių gyvūnų ir žmonių populiacijoje. Pirmenybė bus skiriama tikslinės 
ryšių kampanijos, kurią vykdant bus teikiama svarbi mokslinė informacija visuomenei, įgyvendinimui.

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

Pakeitimo projektas 6332 === ENVI/6332 ===

Pateikė Esther de Lange, Holger Krahmer, Bas Eickhout, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetas, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Christa Klaß, Bastiaan Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 04

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 04 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:
bandomasis projektas – veiksmingas išteklių naudojimas praktikoje – mineralinių ciklų užbaigimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Pagal projektą siekiama ištirti ir skatinti tobulesnius veiksmingo išteklių naudojimo metodus ūkiuose:
vykdant antrinį žaliavų perdirbimą,
perdirbant gyvulių mėšlą į atsinaujinančiąją energiją,
priderinant augalų ir pasėlių tręšimą.
Koncepcija
Lėšos bus naudojamos siekiant įvairiose valstybėse narėse paskatinti ūkiuose vykdyti projektus, pagal 
kuriuos ūkiuose būtų ieškoma naujų ir inovacinių veiksmingesnio išteklių valdymo būdų ir užbaigiamas 
mineralinis ciklas. Keitimasis žiniomis ir gerąja praktika ūkininkų bendruomenėje – tai pagrindinis šios 
koncepcijos elementas. Pagrindiniais šio projekto duomenimis bus pasidalyta visose valstybėse narėse ir 
jie bus naudojami ES politikos formavimo tikslais atsižvelgiant į ES 2020 m. tikslus.
Projektų, kurie bus vykdomi, pavyzdžiai – didesnis atsinaujinančiosios energijos naudojimas ir gamyba 
ūkyje, gyvulių ir pasėlių atliekų antrinis perdirbimas, geresnis vandens ir dirvožemio valdymas, 
tikslingesnis trąšų naudojimas pasėlių žemėje ir ganyklose ir naujų technologijų taikymas 
gyvulininkystėje.
Taikymo pradžia: 2012 01 01
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Pabaiga: 2013 12 31
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Siekdami išteklių veiksmingumo Europos ūkininkai nori savo išteklius valdyti veiksmingiau ir išlaikyti ar 
padidinti gamybą nedarydami neigiamos įtakos aplinkai. Vykdant šį projektą ūkininkams keliose valstybių 
narėse sukuriamos paskatos ir priemonės bandyti taikyti naujus veiksmingo išteklių valdymo metodus ir 
technologijas. Keliose valstybėse narėse jau esama pavyzdžių ir vykdant šį projektą siekiama sujungti šią 
informaciją visų Europos ūkininkų ir Europos aplinkos labui.

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

Pakeitimo projektas 6333 === ENVI/6333 ===

Pateikė Gaston Franco, Maurice Ponga, Elie Hoarau, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Philippe Juvin, 
Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
07 03 27 straipsnis — Parengiamieji veiksmai — BEST sistema (Savanoriška biologinės įvairovės ir 
ekosistemų funkcijų atokiausių Sąjungos regionų teritorijose ir užjūrio šalyse ir teritorijose sistema)
Pataisyti skaičiai ir pastabas taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 27 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 1 000 000 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000

Pastabos:
Po pastraipos:
Šis asignavimas numatomas skirti programai, kurią .......... užjūrio šalių ir teritorijų, patirtimi, finansuoti.
Įrašyti šį tekstą:
Nauji asignavimai (2 500 000 EUR) 2012 m. parengiamiesiems veiksmams pagal BEST sistemą.
PASTABOS:
Iš dalies pakeičiama taip:
Pagal BEST sistemą sustiprinamos finansinės priemonės siekiant apsaugoti biologinę įvairovę ir skatinti 
ekosistemų funkcijų tausų naudojimą atokiausiuose regionuose ir užjūrio šalyse ir teritorijose, kad būtų 
galima suderinti šių specifinių regionų aplinkosaugos ir vystymosi poreikius.
Atokiausiuose ES regionuose ir užjūrio šalyse ir teritorijose, kurių esama visuose vandenynuose, 
pradedant šiaurės ir baigiant pietų platuma, egzistuoja unikali visuotinės svarbos rūšių ir ekosistemų 
įvairovė, kurią labai veikia žmogaus įtaka, invazinių rūšių atstovai ir vis labiau klimato kaita.
Todėl naudojantis savanoriška sistema siekiama numatyti sprendimus, kuriuos įgyvendinant išsaugomos 
sveikos ir greitai atsigaunančios ekosistemos ir sumažinamas poveikis biologinei įvairovei. Finansuojant 
remiamas saugomų teritorijų nustatymas ir valdymas ir nualintų ekosistemų atkūrimas skatinant 
natūralius kovos su klimato kaita sprendimus, įskaitant mangrovių atkūrimą ir koralų rifų apsaugą. 
Pagal programą taip pat turi būti skatinami moksliniai tyrimai minėtose srityse ir visų pirma 
finansuojami tarptautiniai moksliniai tyrimai ir švietimo programos. Taikant sistemą skatinama kurti 
pagrindus ir plėtoti vietinių administracijų, pilietinės visuomenės, mokslininkų, universitetų, žemės 
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savininkų ir privataus sektoriaus atstovų partnerystę. Tai padeda sustiprinti bendradarbiavimą 
aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje.
Parengiamuosius veiksmus būtina pratęsti dar vieneriems metams, kad Europos Komisija galėtų pasiūlyti 
tvaresnę biologinės apsaugos ES užjūrio teritorijose priemonę.
Pagrindimas:
Kadangi atokiausių ES regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų biologinė įvairovė yra turtinga ir pažeidžiama, 
naudojantis BEST sistema esama galimybių prisidėti ir prie visuotinių biologinės įvairovės tikslų, ir 
vystymosi ir kovos su klimato kaita tikslų skatinant biologinės įvairovės apsaugą ir tausų naudojimą bei į 
ekosistemas orientuotų kovos su klimato kaita metodų kūrimą ir taikymą.
Šie nauji asignavimai leis sustiprinti ir papildyti 2011 m. BEST sistemai skirto atviro kvietimo teikti 
pasiūlymus rezultatus, atsižvelgiant į BEST sistemos įtraukimą į kitą daugiametę finansinę programą.

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

Pakeitimo projektas 6334 === ENVI/6334 ===

Pateikė Philippe Juvin, Miroslav Mikolášik
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 08 02 04

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

08 02 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 – Bandymas įsteigti Europos grupę klinikinių mokslinių tyrimų srityje
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Europos klinikiniai moksliniai tyrimai – tai labai svarbus uždavinys. Dinaminiai biomedicininiai 
moksliniai tyrimai yra labai svarbūs ne tik Europos Sąjungos konkurencingumui mokslinių tyrimų ir 
visuomenės sveikatos srityje, bet ir Europos pacientams, kurie galėtų būti užtikrinti, jog galės naudoti 
geriausia priežiūra, naujausiais metodais ir vaistais.
Vykdant šį bandomąjį projektą, sukūrus keletą Europos mokslinių tyrimų grupių, Europos Sąjungai būtų 
suteiktos epidemiologinės priemonės, padedančios suprasti lemiamus sveikatos veiksnius ir pagerinti 
medicininę praktiką ir visuomenės sveikatos politiką. Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų naudos iš 
išplėstos tyrimo kai kuriose sveikatos priežiūros srityse apimties ir kitose sveikatos priežiūros srityse 
atliekamų naujų tyrimų, pvz., susijusių su Alzheimerio liga ar aplinkos poveikiu ligų atvejų.
Šis bandomasis projektas galėtų būti grindžiamas Framinghamo širdies kraujagyslių tyrimu, kurį vykdant 
keletą dešimtmečių buvo stebima didelio skaičiaus pacientų sveikata ir mokslininkai galėjo gauti svarbių 
mokslinių duomenų.
Be to, šis bandomasis projektas galėtų būti finansuojamas pasinaudojant nacionaline, Europos ir 
tarptautine viešojo ir privataus sektorių partneryste.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
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Vykdant šį bandomąjį projektą, sukūrus keletą Europos mokslinių tyrimų grupių, Europos Sąjungai būtų 
suteiktos epidemiologinės priemonės, padedančios suprasti lemiamus sveikatos veiksnius ir pagerinti 
medicininę praktiką ir visuomenės sveikatos politiką. Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų naudos iš 
išplėstos tyrimo kai kuriose sveikatos priežiūros srityse apimties ir naujų tyrimų kitose sveikatos priežiūros 
srityse. Šis bandomasis projektas galėtų būti finansuojamas pasinaudojant nacionaline, Europos ir tarptautine 
viešojo ir privataus sektorių partneryste.

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

Pakeitimo projektas 6335 === ENVI/6335 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 71

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 71 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 71 straipsnis— Bandomasis projektas – Aplinkos atkūrimas ir miškų atželdinimas teritorijose, 
kurias paveikė pušų stiebinis nematodas ir kitos invazinės rūšys
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
a) Sukuriama ši biudžeto eilutė (bandomasis projektas): Miškų, kuriuos paveikė pušų stiebinis nematodas 
ir kitos invazinės rūšys, apsauga ir atkūrimas
PASTABOS: (išbraukiami nenaudojami dalykai)
Šis bandomasis projektas numatytas kaip priemonė, padedanti atkurti aplinką ir atželdinti miškus 
teritorijose, kurias paveikė egzotinės invazinės rūšies augalai ir ligos, pvz., pušų nematodas. Projektu 
numatoma papildyti veiksmus, kurie jau vykdomi remiantis esamomis biudžeto išlaidų kategorijomis, ir 
pradedamas etape po invazinių ir (arba) patogeninių organizmų kontrolės ir nukentėjusių teritorijų 
atkūrimo.
Projekto etapai:
 1. nukentėjusių teritorijų kiekviename regione nustatymas;
 2. nukentėjusių miško teritorijų atkūrimo strategijų nustatymas;
 3. gerosios praktikos ir sėkmingų rezultatų analizė;
 4. parama vykdant vietinius ir regioninius projektus, skirtus nukentėjusiems miškams atkurti. 
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Šis bandomasis projektas numatytas kaip priemonė, padedanti atkurti aplinką ir atželdinti miškus teritorijose, 
kurias paveikė egzotinės invazinės rūšies augalai ir ligos, pvz., pušų nematodas. Projektu numatoma 
papildyti veiksmus, kurie jau vykdomi remiantis esamomis biudžeto išlaidų kategorijomis, ir pradedamas 
etape po invazinių ir (arba) patogeninių organizmų kontrolės ir nukentėjusių teritorijų atkūrimo.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Pakeitimo projektas 6336 === ENVI/6336 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 72

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 72 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 72 straipsnis— Bandomasis projektas – Gyventojų skatinimas likti kaimo vietovėse – Kova su 
dykuminėjimu
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
a) Sukuriama ši biudžeto eilutė (BP):
Bandomasis projektas siekiant paskatinti gyventojus likti kaimo vietovėse ir taip kovoti su dykuminėjimu
PASTABOS: (išbraukiami nenaudojami dalykai)
Vykdant šį bandomąjį projektą norima paskatinti gyventojus pasilikti kaimo vietovėse ir užsiimti žemės 
ūkio gamyba taip padedant sustabdyti gyventojų bėgimą iš kaimo ir pasitraukimą iš žemės ūkio veiklos. 
Projekte dėmesys bus skiriamas nacionalinės žemės ūkio produkcijos skatinimui ir kovai su 
dykuminėjimu, kad valstybės narės galėtų įveikti esamą ekonominę situaciją, pasinaudoti savo 
nacionalinės žemės ūkio gamybos potencialu ir kartu užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms bei 
minimalizuoti jų poveikį.
Projekto etapai:
1. informacijos rinkimas valstybėse narėse apie patenkintinus poreikius siekiant užtikrinti, kad gyventojai 
liktų kaimo vietovėse (vykdant konsultacijas su vietos bendruomenėmis, įvairiomis susijusiomis šalimis ir 
vietos valdžios institucijomis);
2. kiekvieno regiono problemų ir potencialo nustatymas atsižvelgiant į šį tikslą;
3. gerosios praktikos ir sėkmingų rezultatų analizė;
4. vietos ir regionų lygmens projektų rengimas siekiant paskatinti gyventojus likti kaimo vietovėse.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Vykdant šį bandomąjį projektą norima paskatinti gyventojus pasilikti kaimo vietovėse ir užsiimti žemės ūkio 
gamyba taip padedant sustabdyti gyventojų bėgimą iš kaimo ir pasitraukimą iš žemės ūkio veiklos.

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

Pakeitimo projektas 6337 === ENVI/6337 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Ilda Figueiredo
-------------------------------

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

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 07 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000
Rezervas

Iš viso 305 000 000 200 000 000 316 255 000 220 000 000 316 255 000 205 500 000 14 500 000 316 255 000 220 000 000

Pagrindimas:
Valstybės narės susidarė su didžiule finansinių išteklių, reikalingų valdyti į tinklą „Natura 2000“ įtrauktas 
teritorijas, problema ir tai neigiamai paveikė šios priemonės veiksmingumą ir bendrą nuoseklumą. Pati 
Komisija vertina, kad metinės tinklo „Natura 2000“ valdymo sąnaudos siekia 5,8 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į 
tai ir visų pirma į esamą krizę, svarbu nepanaikinti šiam tikslui sukurtų biudžeto eilučių, nes tokiais 
veiksmais būtų dar labiau žalojamos saugotinos gamtos vertybės, rūšys ir buveinės.
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

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

Pakeitimo projektas 6338 === ENVI/6338 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
17 04 04 01 punktas — Augalų sveikatos priemonės — Naujos priemonės
Pataisyti skaičiai ir antraštė taip:

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 04 04 01 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000
Rezervas

Iš viso 12 000 000 12 000 000 14 000 000 10 000 000 14 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000

Išlaidų kategorija:
17 04 04 01 punktas — Augalų sveikatos priemonės — Naujos priemonės
Pagrindimas:
Šie asignavimai turėtų būti skirti veiksmams, kuriais siekiama kovoti su veiksniais, kurie kelia pavojų 
daugeliui ekosistemų, įskaitant egzotinių invazinių rūšių ir ligų paplitimą (pvz., pušinis stiebinis nematodas 
ir kt.) bei miškų gaisrus.

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

Pakeitimo projektas 6339 === ENVI/6339 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 32 04 18

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

32 04 18 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:
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 32 04 18 straipsnis— Bandomasis projektas – Visapusiškas užtvankų energijos gamybos potencialo 
išnaudojimas 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Konkretūs projekto tikslai:
1) optimizuoti energijos gamybą dirbtinėse užtvankose naudojantis didelio veiksmingumo turbinomis 
visais atvejais.
2) sumažinti salų teritorijų priklausomybę nuo iškastiniu kuru varomu energijos gamybos įrenginių.
Priemonės, kurių reikia imtis:
1. įrengti didelio veiksmingumo hidroelektrines turbinas;
2. įrengti šalia (netoli) užtvankų atsinaujinančiosios energijos gamybos įrenginius (fotovoltinės plokštės ir 
vėjo turbinos);
3. pastatyti nedidelius atgalinio siurbimo rezervuarus;
4. įrengti baterijų sistemas, kad atgalinio siurbimo sistema veiktų visą laiką, taip pat naktį ir tuomet, kai 
nėra vėjo;
5. nuolat stebėti renkamus duomenų siekiant įvertinti bandomosios sistemos galimybes padidinti
6. pagaminamą hidroenergijos kiekį.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Dirbtinės užtvankos naudojamos kovai su sausra ir užtikrinti, kad vandeniu būtų galima naudotis civilinėms 
ir sanitarinėms reikmėms. Viduržemio jūros regione užtvankose negali būti įrengtos didelio veiksmingumo 
turbinos elektros energijai gaminti, nes reikia saugoti vandens išteklius, o tai reiškia, kad užtvankų energijos 
gamybos potencialas neišnaudojamas. Vienas iš būdų, kaip įveikti šią problemą, tai galimybė įrengti 
atsinaujinančiosios energijos gamybos įrenginius šalia užtvankų, kad būtų galima papildyti aukštupio 
vandens tiekimą.

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

Pakeitimo projektas 6340 === ENVI/6340 ===

Pateikė Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, Thomas 
Ulmer, Philippe Juvin, Richard Seeber, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Damien 
Abad

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 71

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 71 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000
Rezervas

Iš viso 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas – RECAP: vietos lygmens vidaus plastikinių atliekų, kurias pagamina didžiausi ES 
polimerų perdirbimo regionai, antrinis perdirbimas
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Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Europos polimerų perdirbimo pramonė – tai viena didžiausių Europos pramonės šakų, kuriai priklauso 
50 000 įmonių (iš jų 85 % yra mažosios ir vidutinės įmonės) ir kurioje dirba 1,6 mln. darbuotojų. Europos 
polimerų perdirbimo pramonės gamyba 2009 m. pasiekė 45 mln. tonų, o Vokietija (23%), Italija (16 %), 
Prancūzija (12 %), Ispanija (8,5 %), JK (8 %) ir Lenkija (5,5 %) yra pagrindinės Europos gatavų 
plastikinių dalių gamintojos. Beveik du trečdaliai atsirandančių plastikinių atliekų (1,3 mln. tonų 
plastiko) laikomi galutinėmis atliekomis ir eksportuojamos į Tolimuosius Rytus (daugiausia į Kiniją) arba 
užkasamos. Vykdant antrinį 50 % šiuo metu neperdirbamų plastikinių atliekų perdirbimą kasmet būtų 
sutaupoma maždaug 650 000 tonų plastikinių medžiagų. Pagal projektą didinant antrinio perdirbimo 
rodiklius pasiekiamas strategijos „Europa 2020“ efektyvaus išteklių naudojimo tikslas.
Siekiama, kad RECAP būtų bandomasis projektas, skirtas antriniam vidaus plastikinių atliekų 
perdirbimui pagerinti. Tai atvers galimybes 1) plėtoti naujus technologinius antrinio plastikinės 
produkcijos atliekų perdirbimo sprendimus ir 2) įtvirtinti ir formuoti antrinio perdirbimo kanalus 
remiantis tvariais sprendimais ir technologijomis. Vykdant šį projektą bus galima užtikrinti 
konkurencingumą ir užimtumą, pailginti plastikinių medžiagų naudojimo trukmę, taupyti žaliavinę naftą, 
plastikų pramonę paversti atsakingesne pramone.
Bus nustatytos gairės siekiant apibrėžti, kokie veiksmai būtini, kad būtų pasiektas galutinis tvarus 
sprendimas: mokslinių tyrimų ir plėtros bendradarbiavimo projektų apibrėžtis, kad būtų galima įveikti 
technologines kliūtis, antrinio perdirbimo kanalų organizacija ir formavimas, gerosios praktikos ir 
technologijų perdavimas ES plastikų perdirbimo bendruomenei, antrinio perdirbimo technologijų 
demonstravimas naudojantis bandomąja įranga, įmonių kūrimas siekiant išnaudoti sukurtas intelektinės 
nuosavybės teises. Rezultatus norima išplatinti keliuose ES regionuose, kuriuose intensyviai vykdoma 
plastikų perdirbimo veikla.
Pirmasis projekto RECAP smulkesnis tikslas – atlikti kelių ES didesnių plastikų perdirbimo regionų 
Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, JK, Austrijoje ir Lenkijoje vidaus atliekų valdymo 
lyginamąją analizę. Kiekvienas šių regionų ypatingas tuo, kad jame sutelkta plastikų perdirbimo veikla 
sumažintame geografiniame perimetre.
Be lyginamosios analizės antrasis projekto RECAP smulkesnis tikslas – nustatyti geriausią praktiką ir 
pateikti rekomendacijas dėl būsimų veiksmų, kurie bus įtraukti į bendrą vidaus atliekų valdymo metodiką. 
Bus nustatyta keletas scenarijų. Jie bus padalinti į formavimo (ekonominis, finansinis ir politinis antrinio 
perdirbimo kanalų organizavimas) ir technologijų tikslus (su moksliniais tyrimais ir plėtra susijusios 
kliūtys, kurias reikia įveikti).
Trečiasis projekto RECAP smulkesnis tikslas – pasirengti įgyvendinti scenarijų viename iš vykdant 
projektą tirtų regionų. Veiksmai, kuriais, pvz., pradedamas mokslinių tyrimų ir plėtros projektų kūrimas 
atsižvelgiant į nustatytas technologines kliūtys bus pasiruošimo įgyvendinimui veiksmų dalis.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Vykdant antrinį 50 % galutinių plastikinių atliekų perdirbimą kasmet būtų sutaupoma 650 000 tonų 
plastikinių medžiagų. Pagal šį bandomąjį projektą apibrėžiamas tvarus sprendimas: bendradarbiavimas 
mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, antrinio perdirbimo kanalų formavimas, gerosios praktikos ES plastikų 
perdirbimo atstovams perdavimas, bandomosios įrangos demonstravimas, įmonių kūrimas siekiant išnaudoti 
sukurtas intelektinės nuosavybės teises. Užtikrinamas konkurencingumas ir užimtumas, pailginama 
plastikinių medžiagų naudojimo trukmė, taupoma žaliavinė nafta. Taigi vykdant šį bandomąjį projektą 
plastikų pramonė paverčiama atsakingesne pramone ir pasiekiami strategijos „Europa 2020“ efektyvaus 
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išteklių naudojimo tikslai.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6341 === ENVI/6341 ===

Pateikė Anna Rosbach, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 03 32

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

07 03 32 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:
Bandomasis projektas – Jūrą teršiančių šiukšlių atgavimas 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Pagal šį bandomąjį projektą siekiama padėti ES valstybėms narėms pasiekti Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvoje (2008/56/EB) numatytą tikslą – užtikrinti gerą ES pakrančių ir vidaus vandenų geros aplinkos 
būklę iki 2020 m. vykdant veiksmus aplinkosaugos srityje ir naudojant naujovišką surinkimo ir (arba) 
atgavimo sistemą. Projekte dalyvaus ES žvejų bendruomenė ir ES plastiko gamintojai, perdirbimo ir 
antrinio perdirbimo įmonės valant plaukiojančias jūrą teršiančias šiukšles ES pakrančių ir vidaus 
vandenyse. Žvejai bus finansuojami pasinaudojant Europos žuvininkystės fondu ir vykdys specialias 
išvykas, kurių metu rinks plaukiojančias jūrą teršiančias šiukšles savo pakrantės regionuose.
Vykdant projektą bus taikoma naujoviška tralų sistema, kuria naudojantis tralas gali surinkti 2–8 tonas 
plaukiojančių jūrą teršiančių šiukšlių. Ši tralų sistema bendradarbiaujant su žvejais sukurta taip, kad 
nebūtų neigiamai veikiami jūros gyvieji ištekliai ir nesurenkama niekas daugiau, išskyrus plaukiojančias 
jūrą teršiančias šiukšles. Žvejais naudos minėtus tralus pakarančių vandenyse, o statiniai tralai gali būti 
naudojami vidaus vandenyse. Atgavus jūrą teršiančias šiukšles, antrinio perdirbimo įmonės įvertins jų 
perdirbimo galimybes. Jei atliekos nebus tinkamos antriniam perdirbimui, kita galimybė – energijos 
gamyba. Visgi siekiama, kad didelis procentas atgautų šiukšlių būtų tinkamai paruoštas antriniam 
perdirbimui.
Pagal projektą 2 metus (nuo 2012 m. liepos mėn. iki 2014 m. liepos mėn.) bus vykdomi bandymai keliose 
ES valstybėse narėse (jos bus nustatytos atlikus pirminį valstybių narių vertinimą (-us) 2012 m. liepos 
mėn. remiantis Jūrų strategijos pagrindų direktyva). Per šį laikotarpį vykdant projektą bus stebima 
surinktų jūrą teršiančių šiukšlių apimtis, geografinė vieta ir pastovumas. Pagal projektą šie veiksmai 
atliekami taikant internetinę stebėsenos sistemą, kuria naudodamosi valstybės narės galės tirti 
probleminius sektorius ir pažangą, padarytą renkant ir perdirbant šiukšles bei valant pakrančių ir vidaus 
vandenis. Bus nustatyta lyginamosios analizės sistema, kuri padės geriau apibrėžti gerą aplinkos būklę. 
Vykdant bandymus bus atsižvelgiama į pradinius valstybių narių vertinimus, kurie turės būti atlikti iki 
2012 m. liepos mėn., o lyginamosios analizės sistema derės su rodikliais, kuriuos turės apibrėžti valstybės 
narės (Jūrų strategijos pagrindų direktyva). 
Siekiama, kad po bandymų valstybės narės galėtų eksploatuoti tralus ir atgavimo sistemas ir toliau 
registruotų duomenis apie jūrą teršiančių šiukšlių apimtį, vietą ir antrinį perdirbimą. Valstybės narės 
vykdydamos minėtus veiksmus gaus vertingą priemonę (tai priklauso nuo projekto rezultatų, t. y. atgautų 
jūrą teršiančių šiukšlių), kuri padės įvykdyti Jūrų direktyvoje nustatytus teisinius įpareigojimus, t y. 
užtikrinti gerą ES pakrančių ir vidaus vandenų aplinkos būklę, ir pagreitins šį procesą. Be to, pasibaigus 
projektui ir atsižvelgiant į galimybes, kad šiuos veiksmus pradėtų vykdytų regionai, valstybėms narėms 
bus suteikta priemonė išlaikyti gerą ES vandenų gerą aplinkos būklę.
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Vykdant šiuos aplinkosaugos veiksmus ir pasinaudojant atsiradusiu žvejų bendruomenės, pramonės 
atstovų ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimu, bus ne tik galima pakankamai gerai išspręsti jūrą 
teršiančių šiukšlių problemą ir taip prisidėti prie geros aplinkos būklės siekio, bet ir užtikrinti, kad jūrą 
bus vengiama teršti, taip pat užtikrinti tausumą ES vandenyse ir sveiką jūrų aplinką.
Jei bandymų pabaigoje jūrą teršiančių šiukšlių, randamų ES pakrančių vandenyse, kiekis bus mažas arba 
nežymus, tai bus įrodyta, jog vykdant šį projektą valstybių narių veiksmai siekiant užtikrinti gerą 
pakrančių ir vidaus vandenų aplinkos būklę buvo sėkmingi. Tokiu atveju būtų naudinga valstybėms 
narėms ir toliau iš pradžių naudoti vidaus vandenų statinius tralus (jie išdėstomi prie upių užtvankų ir 
kitose vietose, kur nekliudo jūrų eismui) siekiant, kad jūrą teršiančios šiukšlės nepasiektų pakrančių 
vandenų ir nesukeltų didesnių problemų jūrų aplinkai ir netgi žmonių sveikatai, nes smulkias plastikines 
dalis praryja jūrų gyventojai ir taip jos gali patekti į žmonių mitybos grandinę.
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Vykdant projektą siekiama išvalyti ES pakrančių ir vidaus vandenis ir kartu skatinti užimtumą žvejybos ir 
perdirbimo pramonėje. ES žvejams siūlomas pragyvenimo šaltinis laikotarpiais, kai žvejyba draudžiama ar 
nėra įmanoma. Tai reiškia, kad žvejai gali gauti išmokas pasinaudodami Europos žuvininkystės fondu už 
šiukšlių rinkimą užuot žvejoję. Priklausomai nuo rezultatų, vykdant projektą bus gauti duomenys, kurie bus 
naudingi vertinant didesnių perdirbimo pajėgumų ir (arba) energijos gamybos įrenginių poreikį.

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

Pakeitimo projektas 6342 === ENVI/6342 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 01 02

2011 m. biudžetas 2012 m. biudžeto projektas 2012. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai Įsipareigojim
ai Mokėjimai Įsipareigojim

ai Mokėjimai

17 03 01 02 700 000 700 000 700 000 700 000
Rezervas

Iš viso 700 000 700 000 700 000 700 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas – Sveikatos srities prevencijos naujovės: sveikatos raštingumo ir sveiko elgesio 
skatinimas 
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis asignavimas skirtas bandomajam projektui, kurį vykdant nustatomos ir vertinamos naujoviškos
visuomenės sveikatos politikos iniciatyvos prevencijos srityje, dėmesį skiriant sveiko gyvenimo būdo 
skatinimui ir gyventojų sveikatos raštingumo didinimui.
Prevencijos visuomenės sveikatos apsaugos srityje politika ne tik apima ligų prevenciją, kai naudojamasi 
rizikos veiksnių mažinimo ar patikros ir diagnostikos strategijomis, bet taip pat apima bendrą gyventojų 
sveikatos raštingumo didinimą ir aktyvų sveiko gyvenimo būdo ir elgesio skatinimą. Tokie aspektai, kaip 
antai mityba, fizinė veikla, vartotojų elgesys, tabako ir alkoholio vartojimas, atlieka labai svarbų vaidmenį 
užtikrinant bendrą gyventojų sveikatos būklę ir su jais gali būti susiję pagrindiniai prevencijos politikos 
tikslai.
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Šiuo metu, atsižvelgiant į ES politiką ir tikslus, kaip antai skirtumų sveikatos srityje mažinimą, ir į bendrą 
su sveikata susijusį indėlį įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, reikia daugiau dėmesio skirti 
naudingoms galimybėms skatinti Europos gyventojų sveikatą.
Todėl pagal šį bandomąjį projektą atlikus analizę ir vertinimą būtų siekiama nustatyti geriausiąją 
praktiką su sveikata susijusios prevencijos, didinant sveikatos raštingumą ir skatinant sveiką elgesį, srityje 
ir paremti lyginamojo su visuomenės sveikata susijusios prevencijos strategijoms skirto tyrimo plėtojimą, 
apimant sąnaudų ir naudos analizę ir investicinių prioritetų vertinimą, palyginti su kitomis su sveikatos 
prevencija susijusiomis sritimis. 
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) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Šis projektas padėtų susidaryti geresnį vaizdą, kokia yra visuomenės sveikatos dinamika prevencijos srityje, 
taip pat kokie yra poveikis visuomenės sveikatai, rezultatai ir lyginamoji šios srities politinių iniciatyvų 
nauda, ir tai suprasti. 


