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PAKEITIMAI 001-004  
pateik÷ Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komitetas 

 

Pranešimas 
Vladimir Urutchev A7-0171/2014 

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninis 
įgyvendinimas 
 

Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) deleguotuosiuose aktuose, kurie turi 

būti priimti pagal šį reglamentą, Komisija 

d÷l vienetų tvarkymo procesų Kioto 

protokolo pirmuoju įsipareigojimų 

laikotarpiu tur÷tų numatyti grynąjį 

atsiskaitymą, kurį vykdant NNV 

perdavimai atliekami taip, kad atitiktų 

grynuosius Sąjungos apyvartinių taršos 

leidimų perdavimus, įskaitant apyvartinių 

taršos leidimų perdavimą ES ATLPS 

dalyvaujančioms trečiosioms šalims, 

kurios n÷ra bendro įsipareigojimų 

vykdymo susitarimo šalys (pvz., Norvegija 

ir Lichtenšteinas); 

 

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5b) atitinkamos išmetamųjų teršalų 

apskaitą ir pažangą įgyvendinant 

įsipareigojimus reglamentuojančios 

tarptautin÷s taisykl÷s tur÷tų būti priimtos 

kitoje klimato kaitos konferencijoje, kuri 

vyks 2014 m. gruodžio m÷n. Limoje. Taigi 

Komisija tur÷tų bendradarbiauti su 

valstyb÷mis nar÷mis ir trečiosiomis 

šalimis siekdama užtikrinti, kad Limos 

klimato kaitos konferencijoje būtų 

oficialiai priimtos Kioto protokolo 

apskaitos taisykl÷s. Į šių taisyklių 

įgyvendinimo rezultatus tur÷tų būti 

atsižvelgta įgyvendinant Sąjungos registrą 

ir šiame reglamente numatytus 

deleguotuosius aktus; 

Pagrindimas 

Pakeičiamas praneš÷jo pateiktas 5 pakeitimas (5b konstatuojamoji dalis). 

 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5c) antruoju Kioto protokolo 

įsipareigojimų laikotarpiu d÷l 

įgyvendinamos klimato politikos ir 

ekonominių aplinkybių Sąjungoje gerokai 

sumaž÷jus išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekiui Sąjungos ir 

valstybių narių sąskaitoms teks nemenkas 

NNV, PTMV (patvirtintų išmetamųjų 

teršalų mažinimo vienetų) ir TMV 

perteklius. Pagal Sprendimą 1/CMP.8, 

kuriame reikalaujama, kad šalys iki 

2014 m. iš naujo peržiūr÷tų savo antrojo 

įsipareigojimų laikotarpio mažinimo 

įsipareigojimus, Sąjunga ir valstyb÷s 

nar÷s tur÷tų panaikinti tam tikrą vienetų 

skaičių, kad jų skaičius būtų suderintas su 

prognozuojamu tikruoju išmetamųjų 
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teršalų kiekiu ir mažiausiai su 

ekonomiškai efektyvaus vidaus 

išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyva 

siekiant Sąjungos 2050 m. su klimato 

kaita susijusio tikslo; 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) norint nustatyti nuoseklias Kioto 

protokolo techninio įgyvendinimo Europos 

Sąjungoje po 2012 m. taisykles, sudaryti 

sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti 

Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos 

įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai der÷tų 

su ES ATLPS veikla ir Sprendimu d÷l 

pastangų pasidalijimo, Komisijai tur÷tų 

būti suteikti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus pagal SESV 290 

straipsnį. Rengdama ir rašydama 

deleguotuosius aktus, Komisija tur÷tų 

užtikrinti, kad jie der÷tų su tarptautiniu 

mastu priimtais reikalavimais, bendro 

įsipareigojimų vykdymo susitarimo 

sąlygomis, nustatytomis Sprendime [...] ir 

atitinkamais Sąjungos teis÷s aktais, 

(6) norint nustatyti nuoseklias Kioto 

protokolo techninio įgyvendinimo Europos 

Sąjungoje po 2012 m. taisykles, sudaryti 

sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti 

Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos 

įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai der÷tų 

su ES ATLPS veikla ir Sprendimu d÷l 

pastangų pasidalijimo, Komisijai tur÷tų 

būti suteikti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus pagal SESV 290 

straipsnį. Rengdama ir rašydama 

deleguotuosius aktus, Komisija tur÷tų 

užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 

tuo pačiu metu tinkamai ir laiku persiųsti 

Europos Parlamentui ir Tarybai ir kad jie 

der÷tų su tarptautiniu mastu priimtais 

reikalavimais, bendro įsipareigojimų 

vykdymo susitarimo sąlygomis, 

nustatytomis Tarybos sprendime d÷l Kioto 

protokolo Dohos pakeitimo ratifikavimo, 

ir atitinkamais Sąjungos teis÷s aktais; 

 

 


