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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\893782LT.doc 3/31 PE483.710v01-00

LT

TURINYS

Puslapis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................30



PE483.710v01-00 4/31 PR\893782LT.doc

LT



PR\893782LT.doc 5/31 PE483.710v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios 
nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0789),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0433/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) JTBKKK šalių konferencijos 
sprendimas 1/CP.15 (toliau – Sprendimas 

(4) JTBKKK šalių konferencijos 
sprendimas 1/CP.15 (toliau – Sprendimas 

                                               
1 OL ....
2 OL ....
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1/CP.15, arba Kopenhagos susitarimas) ir 
JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 
1/CP.16 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, 
arba Kankūno susitarimai) labai prisidėjo 
prie pažangos darniai sprendžiant klimato 
kaitos problemas. Šiais sprendimais 
nustatyti nauji stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo reikalavimai, taikomi įgyvendinant 
plataus užmojo Sąjungos ir valstybių narių 
prisiimtus teršalų išmetimo mažinimo 
įsipareigojimus, ir užtikrinta parama 
besivystančioms šalims. Be to, šiais 
sprendimais pripažinta, kad prisitaikymas 
prie klimato kaitos yra toks pat svarbus, 
kaip ir klimato kaitos švelninimas. 
Sprendimu 1/CP.16 taip pat reikalaujama, 
kad išsivysčiusios šalys parengtų anglies 
dioksido kiekio mažinimu grindžiamas 
vystymosi strategijas arba planus. 
Tikimasi, kad šios strategijos arba planai 
padės ugdyti mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenę ir užtikrinti didelį nuolatinį 
augimą ir tvarią plėtrą. Šis reglamentas juo 
įgaliotaisiais aktais turėtų palengvinti šių ir 
būsimų stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų, keliamų pagal papildomus 
sprendimus arba JTBKKK patvirtintus 
tarptautinius susitarimus, įgyvendinimą; 

1/CP.15, arba Kopenhagos susitarimas) ir 
JTBKKK šalių konferencijos sprendimas 
1/CP.16 (toliau – Sprendimas 1/CP.15, 
arba Kankūno susitarimai) labai prisidėjo 
prie pažangos darniai sprendžiant klimato 
kaitos problemas. Šiais sprendimais 
nustatyti nauji stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo reikalavimai, taikomi įgyvendinant 
plataus užmojo Sąjungos ir valstybių narių 
prisiimtus teršalų išmetimo mažinimo 
įsipareigojimus, ir užtikrinta parama 
besivystančioms šalims. Be to, šiais 
sprendimais pripažinta, kad prisitaikymas 
prie klimato kaitos yra toks pat svarbus, 
kaip ir klimato kaitos švelninimas. 
Sprendimu 1/CP.16 taip pat reikalaujama, 
kad išsivysčiusios šalys parengtų anglies 
dioksido kiekio mažinimu grindžiamas 
vystymosi strategijas arba planus. 
Tikimasi, kad šios strategijos arba planai 
padės ugdyti mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenę ir užtikrinti didelį nuolatinį 
augimą ir tvarią plėtrą; jie turėtų 
nuosekliai derėti su ekonominio 
efektyvumo principu siekiant ilgalaikių
klimato tikslų. Šis reglamentas juo 
deleguotaisiais aktais turėtų palengvinti šių 
ir būsimų stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
reikalavimų, keliamų pagal papildomus 
sprendimus arba JTBKKK patvirtintus 
tarptautinius susitarimus, įgyvendinimą; 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2009 m. priimtas klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinys, 
pirmiausia 2009 m. balandžio 23 d. 
Sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių 

(5) 2009 m. priimtas klimato kaitos ir 
energetikos dokumentų rinkinys, 
pirmiausia 2009 m. balandžio 23 d. 
sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių 
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narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 
2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas ir 2009 m. 
balandžio 23 d. Direktyva 2009/29/EB, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, 
siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą; tuo būdu patvirtintas Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimas mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. 
Sąjungos teršalų išmetimo stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo sistema taip pat turėtų 
būti atnaujinta atsižvelgiant į naujus šių 
teisės aktų reikalavimus;

narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 
2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas, 2009 m. 
balandžio 23 d. direktyva 2009/29/EB, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, 
siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą ir 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją1; tuo 
būdu patvirtintas Sąjungos ir valstybių 
narių įsipareigojimas žymiai mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. 
Trečiasis ES klimato strategijos ramstis, 
pagal kurį iki 2020 m. reikia pasiekti, kad 
būtų sutaupoma 20 proc. energijos, 
įgyvendinamas Sąjungos teisėje priėmus 
Direktyvą dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB.
Sąjungos teršalų išmetimo stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo sistema taip pat turėtų 
būti atnaujinta atsižvelgiant į naujus šių 
teisės aktų reikalavimus;
________
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybėms narėms taikytini jūrų 
sektoriuje išmetamų teršalų stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti 
nustatyti papildant ir atsižvelgiant į kitus 
reikalavimus, suderintus pagal JTBKKK, 
arba, jeigu įmanoma, Tarptautinės jūrų 
organizacijos laivams nustatytus 
reikalavimus arba reikalavimus, susijusius 

(13) siekiant gerinti duomenis apie laivų
keliamą taršą ir pašalinti trūkumus, 
atsirandančius dėl informacijos 
skaidrumo stokos, laivų savininkams ir 
operatoriams taikomi stebėsenos ir 
ataskaitų, kuriose pateikiama poveikio 
klimatui informacija apie jūrų transportą, 
teikimo reikalavimai turėtų būti nustatyti 
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su Sąjungos priemone, kuria reguliuojamas 
ŠESD išmetimas jūrų transporto sektoriuje. 
Tokia stebėsena ir ataskaitų teikimas turėtų 
suteikti galimybę susidaryti aiškesnę 
nuomonę apie šį teršalų išmetimą ir padėti 
veiksmingiau įgyvendinti politiką;

papildant ir atsižvelgiant į kitus 
reikalavimus, suderintus pagal JTBKKK, 
arba, jeigu įmanoma, Tarptautinės jūrų 
organizacijos laivams nustatytus 
reikalavimus arba reikalavimus, susijusius 
su Sąjungos priemone, kuria reguliuojamas 
ŠESD išmetimas jūrų transporto sektoriuje. 
Laivų savininkai turėtų nurodyti laivų 
energinį efektyvumą pagal TJO energijos 
vartojimo efektyvumo dizaino rodiklį ir 
TJO energijos vartojimo efektyvumo 
eksploatacijos rodiklį, o galimybė 
susipažinti su informacija apie jų laivų 
efektyvumą turėtų būti sudaryta 
frachtuotojams ir naudotojams. Tokia 
stebėsena ir ataskaitų teikimas turėtų 
suteikti galimybę susidaryti aiškesnę 
nuomonę apie šį teršalų išmetimą ir padėti 
veiksmingiau įgyvendinti politiką;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) taip pat svarbu teikti ataskaitas dėl 
privačių kovos su klimato kaita 
finansavimo trečiosiose šalyse šaltinių, 
kai tas finansavimas nesutampa su 
projektų finansavimu pagal lanksčias 
priemones, pagal kurias pramoninėse 
šalyse siekiant vykdyti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimo įsipareigojimus naudojamasi 
kreditais;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Sąjungos įnašas į tarptautinį kovos 
su klimato kaita finansavimą trečiosiose 
šalyse turėtų vis dažniau būti teikiamas 
panaudojant Sąjungos biudžetą. Bet 
kokios pajamos iš priemonių, siekiant 
įtraukti tarptautinio transporto išmetamą 
teršalų kiekį į Sąjungos klimato tikslus, 
turėtų būti renkamos centralizuotai ir 
skiriamos tarptautiniam kovos su klimato 
kaita finansavimui pasinaudojant 
Komisijos siūlomu Pasauliniu klimato ir 
biologinės įvairovės fondu;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Komisija per visas būsimas 
Direktyvos 2003/87/EB peržiūras turėtų 
įvertinti, kaip įgyvendinamos nuostatos 
dėl pajamų iš aukcionų naudojimo ir 
ataskaitų teikimo, ir apsvarstyti, ar skirti 
dalį tų pajamų Pasaulinio klimato ir 
biologinės įvairovės fondo mechanizmui 
ir klimato veiksmams Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) dabartinėse JTBKKK ataskaitų dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų teikimo 
gairėse rekomenduojama, kad ataskaitose 
būtų pateikiama išmetamo metano kiekio 
skaičiavimų daugiau kaip 100 metų 
perspektyva. Turint mintyje didelį metano 
visuotinio atšilimo potencialą ir palyginti 
trumpą metano išlikimo atmosferoje laiką, 
Komisija turėtų išnagrinėti politikos ir 
priemonių pasekmes, jei būtų nustatyta 
metano skaičiavimų 20 metų perspektyva, 
atsižvelgiant į Sąjungos vidutinio 
laikotarpio ir ilgalaikius klimato tikslus;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) aviacijos poveikį pasaulio klimatui 
sudaro anglies dioksido (CO2) išmetimas, 
taip pat kitų teršalų išmetimas ir kiti 
mechanizmai, įskaitant azoto oksido 
išmetimą ir plunksninių debesų susidarymo 
skatinimą. Atsižvelgiant į tai, kad 
mokslininkai vis geriau suvokia tuos 
poveikio būdus, pagal šį reglamentą 
periodiškai turėtų būti atliekamas 
atnaujinamas kitokio aviacijos poveikio 
pasaulio klimatui (ne CO2 išmetimo) 
vertinimas; 

(22) aviacijos poveikį pasaulio klimatui 
sudaro anglies dioksido (CO2) išmetimas, 
taip pat kitų teršalų išmetimas ir kiti 
mechanizmai, įskaitant azoto oksido 
išmetimą ir plunksninių debesų susidarymo 
skatinimą. Atsižvelgiant į tai, kad 
mokslininkai vis geriau suvokia tuos 
poveikio būdus, pagal šį reglamentą 
periodiškai turėtų būti atliekamas 
atnaujinamas kitokio aviacijos poveikio 
pasaulio klimatui (ne CO2 išmetimo) 
vertinimas ir pateikiamos rekomendacijos 
dėl techniškai įmanomų politikos 
galimybių siekiant spręsti to poveikio 
keliamas problemas;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis ir 25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kad būtų užtikrintos vienodos šio 
reglamento 20 straipsnio 5 dalies 
įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Siekiant nustatyti darnius ataskaitų teikimo 
reikalavimus, kuriai būtų siekiama stebėti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
ir kitokią su klimato kaitos politika 
susijusią informaciją, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti perduota teisė
priimti teisės aktus, susijusius su šio 
reglamento I priedo keitimu, valstybių 
narių ataskaitomis apie LULUCF ir jūrų 
transportą, valstybių narių nacionalinėmis
sistemomis, ekspertų atliekama valstybių 
narių inventorių duomenų peržiūra, 
išsamiais reikalavimais dėl valstybių narių 
ataskaitų turinio, struktūros, formos ir 
teikimo procedūrų, taip pat su tam tikrų 
šiame reglamente nustatytų įpareigojimų 
atšaukimu ir keitimu. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
surengtų konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas su ekspertais. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus, Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai; 

(25) kad būtų užtikrintos vienodos šio 
reglamento 20 straipsnio 5 dalies 
įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai1;

(25a) Kad būtų nustatyti darnūs ataskaitų 
teikimo reikalavimai siekiant stebėti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
ir kitokią su klimato kaitos politika 
susijusią informaciją, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai
priimti aktus dėl šio reglamento I priedo 
peržiūros, valstybių narių ataskaitų apie 
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LULUCF ir jūrų transportą teikimo, 
valstybių narių nacionalinių sistemų, 
ekspertų atliekamos valstybių narių 
inventorių duomenų peržiūros, išsamių
reikalavimų dėl valstybių narių ataskaitų 
turinio, struktūros, formos ir teikimo 
procedūrų, taip pat dėl tam tikrų šiame 
reglamente nustatytų įpareigojimų 
panaikinimo ir keitimo. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;
____
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) teikti ataskaitas apie jūrų transporto 
sektoriuje išmetamą CO2, suodžius ir NOx;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos ir jos valstybių narių anglies 
dioksido kiekio mažinimu grindžiamoms 
vystymosi strategijoms ir jų atnaujinimui 
pagal Sprendimą 1/CP.16;

(a) Sąjungos ir jos valstybių narių 
kiekybiniams siekiamiems visos 
ekonomikos išmetamųjų teršalų mažinimo 
rodikliams, anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamoms vystymosi 
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strategijoms ir jų atnaujinimui pagal 
Sprendimą 1/CP.16;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) iš jūrų laivų, atplaukiančių į valstybių 
narių jūrų uostus, išmetamoms šiltnamio 
efektą sukeliančioms dujoms;

(d) jūrų laivų, atplaukiančių į valstybių 
narių jūrų uostus, poveikio klimatui 
informacijai;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

teršalų išmetimo iš atskirų šaltinių 
mažinimo ir kaupimo atskirose terpėse 
tobulinimo visuose sektoriuose, 
atsižvelgiant į Sąjungos tikslą iki 2050 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, teršalų 
išmetimą sumažinti 80–95 proc. ir 
numatant iki 2020 m. bent 25 proc., iki 
2030 m. 40 proc., o iki 2040 m. 60 proc. 
palyginti su 1990 m. lygiu viduje 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį, turint 
omeny sumažinimą, kurį pagal TKKK 
reikalavimus kaip grupė turi užtikrinti
išsivysčiusios šalys.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir Sąjungos vardu 
veikianti Komisija persvarsto ir atnaujina 
savo atitinkamas anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamas vystymosi 
strategijas, jei tikslinga, bent kas 
penkerius metus.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) į šio reglamento I priede pateiktą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų sąrašą 
įtraukiamos arba iš jo pašalinamos 
cheminės medžiagos, remiantis jų svarba 
ir laikantis atsargumo principo bei 
tarptautiniu lygiu priimtų gairių;
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Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pagal naują tarptautinį susitarimą arba 
teisės aktą, priimtą pagal Sprendimo 
Nr. 406/2009/EB 9 straipsnį, nustatomi 
LULUCF sričiai skirti stebėsenos ir 
ataskaitų reikalavimai, siekiant užtikrinti 
sektoriaus įnašo į išmetamųjų teršalų 
mažinimą Sąjungoje aplinkosauginį 
principingumą.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Ataskaitų dėl atsinaujinančiosios 
energijos naudojimo ir energijos 
vartojimo efektyvumo teikimas
1. Valstybės narės iki kiekvienų metų (X 
metų) sausio 15 d. Komisijai pateikia 
tokią informaciją apie X-2 metus: 
a) bendrą galutinį suvartotos energijos 
kiekį; 
b) iš atsinaujinančiųjų šaltinių gautos 
energijos procentą ir
c) iš biomasės gautos energijos kiekį,
atskirai nurodant kietąją biomasę, skystąjį 
biokurą ir iš atliekų ir likučių gautą 
bioenergiją.
2. Iki ...* Komisija pagal 29 straipsnį 
priima deleguotąjį aktą, kuriuo nustato 
konkrečius energijos taupymo ir energijos 
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vartojimo efektyvumo stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimus. 
Priimti stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
reikalavimai nuosekliai dera su 
reikalavimais pagal Sąjungos teisę dėl 
energijos vartojimo efektyvumo. 
3. Valstybės narės 1 dalyje nurodytas savo 
ataskaitas skelbia viešai.
_______
*Šeši mėnesiai nuo Direktyvos dėl 
energijos vartojimo efektyvumo 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitų apie jūrų transporto sektoriuje
išmetamą CO2 teikimas

Ataskaitų, kuriose pateikiama jūrų 
transporto sektoriaus poveikio klimatui 
informacija, teikimas

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama pagal šio 
reglamento 29 straipsnį priimti deleguotąjį 
teisės aktą, kuriuo būtų nustatyti jūrų 
transporto sektoriuje iš jūrų laivų, 
atplaukiančių į valstybių narių jūrų uostus, 
išmetamo CO2 stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo reikalavimai. Priimti stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai atitinka 
pagal JTBKKK suderintus reikalavimus ir, 
jeigu įmanoma, laivams taikomus

1. Komisijai pagal šio reglamento 29 
straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 
[2013 m. sausio 30 d.] priimti deleguotąjį 
aktą, kuriuo būtų nustatyti jūrų transporto 
sektoriaus jūrų laivų, atplaukiančių į 
valstybių narių jūrų uostus, poveikio 
klimatui informacijos stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai. Poveikio 
klimatui informacija, kurią reikalaujama 
stebėti ir pranešti, apima:
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Tarptautinės jūrų organizacijos arba 
Sąjungos teisės aktų reikalavimus, 
susijusius su ŠESD išmetimu jūrų 
transporto sektoriuje. Jeigu įmanoma, 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
reikalavimais, įskaitant centralizuoto
duomenų rinkimo ir priežiūros 
reikalavimus, užtikrinama, kad valstybių 
narių darbo krūvis būtų kuo mažesnis. 

– išmetamo CO2, suodžių ir NOx kiekio 
duomenis;
– kelionės iš uosto į uostą vidutinį greitį ir
– nuo 2015 m. energinį efektyvumą pagal 
TJO energijos vartojimo efektyvumo 
dizaino rodiklį, energinį efektyvumą pagal  
TJO energijos vartojimo efektyvumo 
eksploatacijos rodiklį ir Laivų energijos 
vartojimo efektyvumo valdymo plano 
(angl. SEEMP) taikymo rezultatus.
Priimti stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
reikalavimai atitinka pagal JTBKKK 
suderintus metodus ir, jeigu įmanoma, 
pagal Tarptautinės jūrų organizacijos arba 
Sąjungos teisės aktų reikalavimus, 
susijusius su ŠESD išmetimu jūrų 
transporto sektoriuje, laivams taikomus 
metodus. Jeigu įmanoma, stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimais, įskaitant 
centralizuoto duomenų rinkimo, priežiūros 
ir skelbimo reikalavimus, užtikrinama, kad 
valstybių narių darbo krūvis būtų kuo 
mažesnis.
Reikalavimai taikomi daug teršalų 
išmetantiems laivams, įskaitant bent 
tokias kategorijas kaip tanklaiviai, 
balkeriai, universalieji krovininiai laivai 
ir konteinervežiai, keltai, kruiziniai laivai, 
savaeigių treilerių ir technikos gabenimo 
laivai ir visi laivai, gabenantys didelius 
iškastinio kuro kiekius, taikant 
atitinkamas de minimis dydžio ir 
transportavimo ribines vertes.

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai pagal 1 dalį priimamas teisės aktas, 
valstybės narės pagal tą teisės aktą nustato 
ir iki kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. 
Komisijai praneša apie X-2 metais jūrų 
transporto sektoriuje išmestą CO2 kiekį. 

2. Kai pagal 1 dalį priimamas deleguotasis
aktas, valstybės narės nustato, kaupia, iki 
kiekvienų metų (X metų) sausio 15 d. 
perduoda Komisijai ir Europos jūrų 
saugumo agentūrai (EMSA) jūrų 
transporto poveikio klimatui X-2 metais
informaciją ir paskelbia tą informaciją 
viešai. Frachtuotojams arba tokių laivų 
naudotojams sudaromos jiems naudingos 
galimybės susipažinti su ta informacija.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EMSA teikia jūrų transporto, be kita 
ko, bendro poveikio pasaulio klimatui 
analizę, pagrįstą pagal 2 dalį pateikta 
informacija, įskaitant teršalų, kurie nėra 
CO2, pvz., suodžių, ir aerozolių poveikį, ir 
rengia prognozes, įskaitant modelį ir 
eismo duomenis, jei tikslinga. EMSA 
reguliariai atnaujina modelį, 
atsižvelgdama į mokslo pažangą.
EMSA taip pat viešai skelbia informaciją 
apie laivų energinį efektyvumą pagal TJO 
energijos vartojimo efektyvumo dizaino 
rodiklį, energijos vartojimo efektyvumo 
eksploatacijos rodiklį ir Laivų energijos 
vartojimo efektyvumo valdymo planą ir 
pasiūlo būdų, kaip būtų galima įdiegti 
energinio efektyvumo ženklinimą.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informaciją apie nacionalinę politiką bei 
priemones ir apie Sąjungos politikos ir 
priemonių, kuriomis ribojamas arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas iš atskirų šaltinių ir
kaupimas atskirose terpėse, įgyvendinimą 
pagal sektorius ir konkrečias šio 
reglamento I priede nurodytas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas. Ši informacija 
turėtų atitikti įvairias sąsajas su taikoma 
nacionaline arba Sąjungos politika, 
pirmiausia oro kokybės srityje, ir turi 
apimti: 

c) informaciją apie nacionalinę politiką bei 
priemones ir apie Sąjungos politikos ir 
priemonių, kuriomis ribojamas arba 
mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas iš atskirų šaltinių,
kaupimas atskirose terpėse, didinamas 
energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių 
procentas arba mažinamas galutinis 
bendras suvartojamos energijos kiekis, 
įgyvendinimą pagal sektorius ir konkrečias 
šio reglamento I priede nurodytas šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas. Ši informacija 
turėtų atitikti įvairias sąsajas su taikoma 
nacionaline arba Sąjungos politika, 
pirmiausia oro kokybės srityje, ir turi 
apimti:

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) prognozuojamos politikos ir priemonių 
įgyvendinimo išlaidų sąmatas, taip pat, 
jeigu tinka, faktinių politikos ir priemonių 
įgyvendinimo išlaidų įverčius;

vi) prognozuojamos politikos ir priemonių 
įgyvendinimo išlaidų ir naudos sąmatas, 
taip pat, jeigu tinka, faktinių politikos ir 
priemonių įgyvendinimo išlaidų ir naudos 
įverčius;

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informaciją apie tai, kiek atskirais 
valstybės narės veiksmais prisidedama prie 
nacionaliniu lygmeniu dedamų pastangų ir 
kiek prognozuojamas bendro 
įgyvendinimo, švarios plėtros mechanizmo 
ir tarptautinės prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais taikymas padeda vykdyti vidaus 
veiksmus pagal atitinkamas Kioto 
protokolo ir pagal jį priimtų sprendimų 
nuostatas. 

f) informaciją apie tai, kiek atskirais 
valstybės narės veiksmais prisidedama prie 
nacionaliniu lygmeniu dedamų pastangų ir 
kiek prognozuojamas bendro 
įgyvendinimo, švarios plėtros mechanizmo 
ir tarptautinės prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais taikymas padeda vykdyti 
išmetamų teršalų kiekio vidaus mažinimą, 
atskaitos tašku laikant bazinių metų lygį,
pagal atitinkamas Kioto protokolo ir pagal 
jį priimtų sprendimų nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) informaciją apie valstybės narės 
veiksmų derėjimą su ekonominio 
efektyvumo principu siekiant Sąjungos 
ilgalaikių klimato tikslų.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) informacija apie valstybės narės skirtus 
finansinius išteklius, remiantis JTBKKK, 
informaciją pateikiant pagal kanalus (pvz., 
dvišalius, regioninius ir kitus daugiašalius) 
arba fondus, nurodant paskolų ir 
subsidijų procentą, įskaitant įplaukas iš 
ankstesnių su klimatu susijusių paskolų;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kiekybinė informacija apie finansinius 
srautus, pagrįsta OECD Paramos 

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

vystymuisi grupės nustatytais 
vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo 
pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos 
pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio 
rodikliai), ir metodinė informacija apie 
klimato kaitos Rio rodiklių metodikos 
diegimą, atskirai nurodant finansavimą, 
skiriamą dėl miškų naikinimo ir nykimo 
susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo besivystančiose šalyse 
(REDD+) veiklai;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) išsami informacija apie paramą, 
susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato 
kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo 
sektorių, jei taikytina, suteiktą 
besivystančioms šalims, kurios yra ypač 
jautrios klimato kaitos poveikiui, nurodant 
šalį gavėją, sektorių, veiklos tipą ir sumą 
ir atskirai nurodant paskolų ir subsidijų 
procentą;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PR\893782LT.doc 23/31 PE483.710v01-00

LT

veiklos tipą ir sumą ir atskirai nurodant 
paskolų ir subsidijų procentą;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato gaires ir patvirtina 
bendrą lentelių šabloną pagal ataskaitų 
teikimo reikalavimus, nustatytus JTBKKK 
sistemoje, kad užtikrintų ataskaitų pagal 
šį straipsnį palyginamumą.
Komisija teikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki kiekvienų metų 
(X metai) kovo 15 d. dėl finansinės 
paramos ir technologijų perdavimo 
besivystančioms šalims panaudojant 
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Sąjungos biudžetą, priemones ir fondus, 
ypač Klimato ir biologinės įvairovės 
fondą.
Kad būtų užtikrintas Sąjungos sudėtinių 
finansavimo įsipareigojimų skaidrumas, 
Komisija iki kiekvienų metų birželio 15 d. 
skelbia bendrą Sąjungos informaciją apie 
X-1 metus viešai bendroje interneto 
platformoje.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išsamų pagrindimą, kaip nurodyta
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 2 
dalyje; 

a) išsamų pagrindimą, kaip reikalaujama
Sprendimo Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 2 
dalyje, ir pagal tą sprendimą panaudotų 
kreditų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) informaciją, nurodytą Sprendimo Nr. 
406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies 
b punkte, įrodymus, kad laikomasi 
2003/87/EB 11b straipsnio 6 dalies dėl 
hidroelektrinių, kurių elektros gamybos 
pajėgumas viršija 20 MW, projektų 
veiklos, ir informaciją apie tai, kaip jų 
pirkimo politika padeda įgyvendinti 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) informacija apie tai, kaip kreditų 
panaudojimas papildo vidaus mažinimo, 
atskaitos tašku laikant bazinių metų lygį, 
pastangas.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina bendrus ataskaitų 
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pagal pirmosios pastraipos b, c ir d 
punktus šablonus, kad užtikrintų visišką 
ataskaitų skaidrumą ir palyginamumą.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šį straipsnį Komisijai pateiktas 
ataskaitas valstybės narės skelbia 
visuomenei.

4. Pagal šį straipsnį Komisijai pateiktas 
ataskaitas valstybės narės skelbia 
visuomenei. Institucija suteikia galimybę 
visuomenei gauti bendrą Sąjungos 
informaciją lengvai prieinama forma.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima įgyvendinimo teisės
aktą, pagal kurį nustatomas bendras 
atitinkamais metais išmestas teršalų kiekis, 
gaunamas remiantis kiekvienos valstybės 
narės inventoriaus duomenimis, pataisytais 
baigus atitinkamą metinę ekspertų 
atliekamą peržiūrą.

5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomas bendras atitinkamais 
metais išmestas teršalų kiekis, gaunamas 
remiantis kiekvienos valstybės narės 
inventoriaus duomenimis, pataisytais 
baigus atitinkamą metinę ekspertų 
atliekamą peržiūrą. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi pagal šio reglamento 7, 8, 
11 ir 15–18 straipsnius pateikta informacija 
ir pasitarusi su valstybėmis narėmis ir 
siekdama nustatyti, ar padaryta pakankama 
pažanga, Komisija kasmet įvertina 
Sąjungos ir jos valstybių narių padarytą 
pažangą įgyvendinant šiuos 
įsipareigojimus:

1. Remdamasi pagal šio reglamento 7, 8, 
11, 14 ir 15–18 straipsnius pateikta 
informacija ir pasitarusi su valstybėmis 
narėmis ir siekdama nustatyti, ar padaryta 
pakankama pažanga, Komisija kasmet 
įvertina Sąjungos ir jos valstybių narių 
padarytą pažangą įgyvendinant šiuos 
įsipareigojimus:

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įpareigojimus, nustatytus Direktyvos 
2009/28/EB 3 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) ilgalaikius klimato tikslus ir vidaus 
mažinimo planą, pagal kurį išmetamas 
kiekis mažinamas 20 proc. iki 2020 m., 
40 proc. iki 2030 m. ir 60 proc. iki 
2040 m. palyginti su 1990 m. lygiu.

Or. en
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Remdamasi valstybių narių pagal šio 
reglamento 7 straipsnį pateiktais teršalų 
išmetimo duomenimis, Komisija kasmet
įvertina bendrą aviacijos poveikį pasaulio 
klimatui, įskaitant kitokį poveikį nei 
išmetamas CO2, pvz., azoto oksidų 
poveikį, ir padarinius, pvz., plunksninių 
debesų susidarymo skatinimą, ir patobulina 
šį kiekybinį vertinimą remdamasi modeliu
ir oro eismo duomenimis. Komisija 
reguliariai patikslina modelį, visų pirma 
atsižvelgdama į mokslo pažangą.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija iki kiekvienų metų spalio 31 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje apibendrinamos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto vertinimo 
išvados.

3. Komisija iki kiekvienų metų spalio 31 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje apibendrinamos šio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto vertinimo 
išvados. Pirmojoje ataskaitoje ir, jei 
tikslinga, tolesnėse ataskaitose Komisija 
išnagrinėja politikos ir priemonių 
pasekmes, jei būtų nustatyta 20 metų 
metano skaičiavimų perspektyva, 
atsižvelgiant į Sąjungos vidutinio 
laikotarpio ir ilgalaikius klimato tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Įpareigojimų atšaukimas arba keitimas

Komisija įgaliojama pagal šio reglamento 
29 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais atšaukiami šio reglamento 
4–7, 10–12, 14, 15, 17–19 straipsniai ar 
kurie nors iš jų arba kuriais daromi šių 
straipsnių pakeitimai, jei ji nusprendžia, 
kad dėl tarptautinių arba kitokių pokyčių 
susidarė aplinkybės, dėl kurių šiais 
straipsniais nustatyti įpareigojimai tapo 
nebereikalingi, neproporcingi siekiant 
atitinkamos naudos, neatitinka pagal 
JTBKKK taikomų ataskaitų teikimo 
reikalavimų arba jie yra dubliuojami.
Pagal šį straipsnį priimtais teisės aktais 
valstybėms narėms neturėtų būti 
užkraunama didesnė bendra Sąjungos 
arba tarptautinių ataskaitų teikimo 
įpareigojimų našta.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai pateikiama nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Norint žinoti, ar ES ir jos valstybėms narėms pakankamai gerai sekasi siekti tikslų, ir parengti 
aktyvią naują politiką siekiant spręsti klimato kaitos problemą, nepaprastai svarbu yra laiku 
pateikti, patikimi ir tikslūs duomenys apie išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Stebėsenos mechanizmą, įdiegtą pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB, pakeis reglamentas dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų mechanizmo (SAM). 
Nors dauguma SAM nuostatų panašios į reikalavimus pagal Sprendimą 280/2004/EB, 
Komisija pasiūlė kelis patobulinimus. Komisijos pasiūlyme nustatyti nacionalinio lygmens 
ataskaitų teikimo reikalavimai ir nereikalaujama, kad MVĮ ar pramonės įmonės rinktų 
papildomų duomenų.

Siūloma redakcija siekiama, be kita ko:
– padėti valstybėms narėms įgyvendinti klimato ir energetikos dokumentų rinkinį;
– pagerinti teikiamų duomenų perdavimą tinkamu laiku, jų skaidrumą ir palyginamumą; 
– užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės laikytųsi tarptautinių stebėjimo ir 

ataskaitų teikimo įsipareigojimų, įskaitant ataskaitų dėl besivystančioms šalims 
skiriamos paramos teikimą;

– sudaryti sąlygas rengti naujas Sąjungos klimato kaitos priemones.

Pranešėjas visiškai pritaria siūlomiems patobulinimams, kuriais siekiama supaprastinti ir 
stiprinti ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
taisykles ir didinti ES patikimumą besivystančių šalių klausimu, teikiant skaidrią ir išsamią 
informaciją apie teikiamos paramos rūšis ir dydį.

Pranešėjas siūlo sustiprinti Komisijos pasiūlymą keliose srityse:

– siekiant užtikrinti įvairių klimato ir energetikos dokumentų rinkinio tikslų derėjimą, 
praplečiama ataskaitų teikimo ir stebėsenos nuostatų taikymo sritis ir įtraukiamas 
energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių procentas ir bendras galutinis suvartotos 
energijos kiekis; 

– Kankūno susitarimuose (Sprendimas 1/CP.16) reikalaujama, kad išsivysčiusios šalys 
parengtų anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas vystymosi strategijas. Šios 
nuostatos įtrauktos į Komisijos pasiūlymą, kuriame reikalaujama, kad valstybės narės 
parengtų ir įgyvendintų tokias strategijas siekiant ilgalaikių klimato tikslų. Strategijos 
turėtų derėti su ekonomiškumo principo laikymusi siekiant ilgalaikių klimato tikslų, 
kaip minima ES mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
plane, t. y. iki 2020 m. viduje sumažinti išmetamą kiekį 25 proc., iki 2030 m. –
40 proc. ir iki 2040 m. – 60 proc. palyginti su 1990 m. lygiu;

– jūrų transportas yra labai svarbus sektorius kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas visame pasaulyje. Teisės aktų leidėjai įsipareigojo taikyti sektoriui ES taršos 
mažinimo tikslus, nors ir nėra tarptautinių priemonių, tačiau šiuo metu surenkamų 
duomenų nepakanka, kad būtų galima aiškiai suprasti, kokį poveikį klimatui turi šis 
sektorius;

Pagal ankstesnes Europos Parlamento pozicijas dėl pajamų iš taršos leidimų prekybos 
aukcionų pranešėjas siūlo ir toliau vykdyti nuodugnią dabartinių nuostatų dėl pajamų 
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paskirstymo priežiūrą.


