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12.6.2017 A8-0208/55 

Pakeitimas 55 

Pilar Ayuso 

PPE frakcijos vardu 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio antraštė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Papildomas iki 280 mln. grynojo teršalų 

kiekio, pašalinto iš iškirstų miškų žemės, 

mišku apželdintos žemės, kultivuojamų 

pasėlių ir tvarkomų pievų, panaudojimas 

Papildomas iki 280 mln. grynojo teršalų 

kiekio, pašalinto dėl žemės naudojimo, 

žemės naudojimo keitimo ir 

miškininkystės, panaudojimas 

Or. en 



 

AM\1128109LT.docx  PE605.516v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

12.6.2017 A8-0208/56 

Pakeitimas 56 

Pilar Ayuso 

PPE frakcijos vardu 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei priimamas deleguotasis aktas, 

skirtas miškų atskaitos lygiams atnaujinti 

remiantis nacionaliniais miškininkystės 

apskaitos planais pagal Reglamento 

[LULUCF] 8 straipsnio 6 dalį, Komisijai 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus šio straipsnio 1 daliai keisti, kad būtų 

atsižvelgta į tvarkomos miško žemės 

apskaitos kategoriją pagal šio reglamento 

12 straipsnį. 

2. Jei priimamas deleguotasis aktas, 

skirtas miškų atskaitos lygiams atnaujinti 

remiantis nacionaliniais miškininkystės 

apskaitos planais pagal Reglamento 

[LULUCF] 8 straipsnio 6 dalį, Komisijai 

suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį 

aktą šio straipsnio 1 daliai ir III priede 

pateiktoms apskaitos kategorijoms keisti, 

kad būtų atsižvelgta į subalansuotą 

tvarkomos miško žemės apskaitos 

kategorijos indėlį pagal šio reglamento 12 

straipsnį, neviršijant bendros 280 mln. 

sumos, numatytos pagal šį straipsnį. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Pakeitimas 57 

Pilar Ayuso 

PPE frakcijos vardu 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Reglamente [ ] [dėl vykdant žemės 

naudojimo, naudojimo keitimo ir 

miškininkystės veiklą išmetamo ir 

pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir 

energetikos politikos strategiją] nustatomos 

naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą 

ir vykdant miškininkystės veiklą 

(LULUCF) išmetamo ir pašalinamo 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

apskaitos taisyklės. Kadangi, kai yra 

atsižvelgiama į kiekį, neviršijantį grynojo 

pašalinto ir išmesto teršalų kiekio, susijusio 

su iškirstų miškų žeme, mišku apželdinta 

žeme, kultivuojamais pasėliais ir 

tvarkomomis pievomis, kaip apibrėžta 

Reglamente [ ], sumos, yra įtakojamas šiuo 

reglamentu siekiamas ŠESD mažinimo 

lygio aplinkosauginis rezultatas, kaip 

papildomą galimybę valstybėms narėms 

vykdyti savo įsipareigojimus reikėtų 

įtraukti lankstumo priemonę, pagal kurią 

ne daugiau kaip 280 milijonų CO2 

ekvivalento tonų šio pašalinto kiekio būtų 

padalyta valstybėms narėms pagal III 

(12) Reglamente [ ] [dėl vykdant žemės 

naudojimo, naudojimo keitimo ir 

miškininkystės veiklą išmetamo ir 

pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir 

energetikos politikos strategiją] nustatomos 

naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą 

ir vykdant miškininkystės veiklą 

(LULUCF) išmetamo ir pašalinamo 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

apskaitos taisyklės. Kadangi, kai yra 

atsižvelgiama į kiekį, neviršijantį grynojo 

pašalinto ir išmesto teršalų kiekio, susijusio 

su iškirstų miškų žeme, mišku apželdinta 

žeme, kultivuojamais pasėliais ir 

tvarkomomis pievomis bei, kai tinkama, 

tvarkomomis šlapžemėmis, kaip apibrėžta 

Reglamente [ ], sumos, yra įtakojamas šiuo 

reglamentu siekiamas ŠESD mažinimo 

lygio aplinkosauginis rezultatas, kaip 

papildomą galimybę valstybėms narėms 

vykdyti savo įsipareigojimus reikėtų 

įtraukti lankstumo priemonę, pagal kurią 

ne daugiau kaip 280 milijonų CO2 

ekvivalento tonų šio pašalinto kiekio būtų 
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priede pateiktus skaičius. Jei priimamas 

deleguotasis aktas, skirtas miškų atskaitos 

lygiams atnaujinti remiantis nacionaliniais 

miškininkystės apskaitos planais pagal 

Reglamento [LULUCF] 8 straipsnio 6 dalį, 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 7 

straipsnio, kad būtų atsižvelgta į tvarkomos 

miško žemės apskaitos kategorijos indėlį 

taikant tame straipsnyje numatytą 

lankstumo priemonę. Prieš priimdama tokį 

deleguotąjį aktą Komisija, remdamasi 

turimais duomenimis, turėtų įvertinti 

tvarkomos miško žemės apskaitos 

patikimumą, ypač prognozuojamų nukirsti 

ir faktinių nukirstų kiekių nuoseklumą. Be 

to, pagal šį reglamentą turėtų būti 

leidžiama savanoriškai išbraukti metinių 

išmetamo ŠESD kiekio kvotų vienetus 

siekiant leisti atsižvelgti į tokius kiekius 

vertinant valstybės narės atitiktį 

Reglamento [ ] reikalavimams; 

padalyta valstybėms narėms pagal III 

priede pateiktus skaičius. Jei priimamas 

deleguotasis aktas, skirtas miškų atskaitos 

lygiams atnaujinti remiantis nacionaliniais 

miškininkystės apskaitos planais pagal 

Reglamento [LULUCF] 8 straipsnio 6 dalį, 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 7 

straipsnio, kad būtų atsižvelgta į 

subalansuotą tvarkomos miško žemės 

apskaitos kategorijos indėlį taikant tame 

straipsnyje numatytą 280 mln. lankstumo 

priemonę. Prieš priimdama tokį deleguotąjį 

aktą Komisija, remdamasi turimais 

duomenimis, turėtų įvertinti tvarkomos 

miško žemės apskaitos patikimumą, ypač 

prognozuojamų nukirsti ir faktinių nukirstų 

kiekių nuoseklumą. Be to, pagal šį 

reglamentą turėtų būti leidžiama 

savanoriškai išbraukti metinių išmetamo 

ŠESD kiekio kvotų vienetus siekiant leisti 

atsižvelgti į tokius kiekius vertinant 

valstybės narės atitiktį Reglamento [ ] 

reikalavimams; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Pakeitimas 58 

Pilar Ayuso 

PPE frakcijos vardu 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti 

įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1. Siekiant atsižvelgti į išankstinius 

veiksmus iki 2020 m., valstybei narei 

pateikus prašymą, atsižvelgiama į kiekį, 

neviršijantį bendro 90 mln. tonų metinės 

išmetamo dujų kiekio kvotos 2026–

2030 m. laikotarpiu kiekio, atliekant 

paskutinę tos valstybės narės atitikties 

patikrą pagal šio reglamento 9 straipsnį, 

jei: 

 a) jos bendros metinės išmetamo dujų 

kiekio kvotos 2013–2020 m. laikotarpiui, 

nustatytos pagal Sprendimo 406/2009/EB 

3 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnį, viršija 

jos bendrą metinį patikrintą ŠESD kiekį 

2013–2020 m. laikotarpiui; 

 b) jos BVP vienam gyventojui 

2013 m. rinkos kainomis yra mažesnis už 

ES vidurkį; 

 c) ji maksimaliai panaudojo 6 ir 7 

straipsniuose nurodytas lankstumo 

priemones iki lygmens, nustatyto II ir III 

prieduose; 

 d) ji maksimaliai panaudojo 
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5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas 

lankstumo priemones ir neperdavė 

išmetamo dujų kiekio kvotų kitai valstybei 

narei pagal 5 straipsnio 4 ir 5 dalis ir 

 e) visa Sąjunga pasiekia savo tikslą, 

nurodytą 1 straipsnio 1 dalyje. 

 2. Didžiausia valstybės narės viso 

kiekio, nurodyto 1 dalyje, dalis, į kurį 

galima atsižvelgti siekiant atitikties 

nustatoma pagal, viena vertus, skirtumo 

tarp jos bendrų metinių išmetamo dujų 

kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu ir 

jos bendro patikrinto metinio išmetamo 

ŠESD kiekio tuo pačiu laikotarpiu 

santykį, ir, kita vertus, pagal skirtumo 

tarp visų valstybių narių, kurios atitinka 

1 dalies b punkte nurodytus kriterijus, 

bendrų metinių išmetamo dujų kiekio 

kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu ir šių 

valstybių narių bendro metinio išmetamo 

ŠESD kiekio tuo pačiu laikotarpiu 

santykį. 

 Metinės išmetamo dujų kiekio kvotos ir 

patikrintas metinis išmetamųjų teršalų 

kiekis nustatomi atsižvelgiant į 3 dalį. 

 3. Komisija pagal 12 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 

šis reglamentas nustatant maksimalias 

kiekvienos valstybės narės dalis, kurios 

išreiškiamos CO2 ekvivalento tonomis, 

kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse. Siekdama, 

kad tie deleguotieji aktai būtų įgyvendinti, 

Komisija taiko metines išmetamo dujų 

kiekio kvotas pagal Sprendimo 

406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį ir 

10 straipsnį ir 2013–2020 m. laikotarpio 

persvarstytus apskaitos duomenis pagal 

Reglamentą (ES) Nr. 525/2013. 

Or. en 

 

 


