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Šio klaidų ištaisymo tikslas – suderinti Komisijos pasiūlytą tekstą (kairėje skiltyje) su iš 
dalies pakeistu 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos pasiūlymu (COM(2020)0563).

Teisėkūros rezoliucijos projekte pirma nurodomoji dalis turėtų būti išdėstyta taip:

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0080) ir iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2020)0563),

48 pakeitimas išdėstomas taip:
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kaip nurodyta komunikate 
„Europos žaliasis kursas“, Komisija 
Sąjungos 2030 m. išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo tikslą įvertino komunikate 
„Platesnis Europos 2030 m. klimato 
srities užmojis. Investavimas į neutralaus 
poveikio klimatui ateitį žmonių labui“, 
remdamasi išsamiu poveikio vertinimu ir 
atsižvelgdama į savo atliktos integruotų 
nacionalinių energetikos ir klimato srities 
veiksmų planų, kurie jai teikiami pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/1999, analizės 
rezultatus. Atsižvelgiant į 2050 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslą, iki 
2030 m. turėtų būti tiek sumažintas 
išmetamas ir tiek padidintas 
absorbuojamas ŠESD kiekis, kad iki tų 
metų ES viduje visuose ekonomikos 
sektoriuose grynasis išmetamas ŠESD 
kiekis, t. y. atėmus absorbentais pašalintą 
kiekį likęs išmetamas kiekis, būtų 
sumažintas bent 55 proc., palyginti su 
1990 m. lygiu. Reglamento (ES) 
2018/1999 2 straipsnio 11 punkto taikymo 
tikslais šis naujasis Sąjungos 2030 m. 
klimato politikos tikslas nustatomas kaip 
vėlesnis tikslas ir todėl pakeičia tame 
punkte nustatytą Sąjungos lygmens 
2030 m. išmetamo ŠESD kiekio tikslą. Be 
to, Komisija iki 2021 m. birželio 30 d. 
turėtų įvertinti, kaip turėtų būti iš dalies 
pakeisti atitinkami Sąjungos teisės aktai, 
kuriais įgyvendinamas 2030 m. klimato 
politikos tikslas, kad būtų pasiektas toks 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas.

(17) komunikate „Europos žaliasis 
kursas“ Komisija pranešė ketinanti 
įvertinti poreikį nustatyti aukštesnį 
Sąjungos 2030 m. išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo tikslą ir dėl jo pateikti 
pasiūlymų, kad jis derėtų su 2050 m. 
poveikio klimatui neutralumo tikslu. Tame 
komunikate Komisija pabrėžė, kad siekti 
poveikio klimatui neutralumui tikslo 
turėtų padėti visų sričių ES politika ir 
savo vaidmenį turėtų atlikti visi sektoriai. 
Atsižvelgiant į Sąjungos tikslą ne vėliau 
kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui 
neutralumą, labai svarbu toliau stiprinti 
klimato srities veiksmus ir visų pirma 
padidinti Sąjungos 2030 m. klimato srities 
tikslą – sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
60 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Todėl 
iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija turėtų 
įvertinti, kokius pakeitimus atitinkamai 
reikėtų atlikti Sąjungos teisės aktuose, 
kuriais tas didesnis tikslas įgyvendinamas, 
ir kituose Sąjungos teisės aktuose, kuriais 
padedama mažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir remiama 
žiedinė ekonomika;

__________________
9 COM (2020) 562
10 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 
2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos 
direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 
ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 
(OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

74 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis 1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo 
laipsniško išmetamo ŠESD kiekio 
mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema.

Šiuo reglamentu nustatoma negrįžtamo, 
nuspėjamo ir spartaus išmetamo ŠESD 
kiekio mažinimo ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamo ŠESD kiekio 
didinimo Sąjungoje sistema, laikantis 
Sąjungos klimato ir aplinkos tikslų.

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo. 
Juo taip pat nustatomas privalomas 
Sąjungos 2030 m. grynojo išmetamo 
ŠESD kiekio mažinimo tikslas.

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas ne vėliau 
kaip iki 2050 m. Sąjungoje įgyvendintinas 
privalomas poveikio klimatui neutralumo 
tikslas ir sistema, padėsianti daryti pažangą 
siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Šis reglamentas taikomas antropogeninės 
kilmės išmetamoms ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamoms ŠESD, 
išvardytoms Reglamento (ES) 2018/1999 

Šis reglamentas taikomas antropogeninės 
kilmės išmetamoms ir natūraliais ar kitais 
absorbentais pašalinamoms ŠESD, 
išvardytoms Reglamento (ES) 2018/1999 
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V priedo 2 dalyje. V priedo 2 dalyje.

75 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Poveikio klimatui neutralumo tikslas Poveikio klimatui neutralumo tikslas

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos išmetamas ŠESD kiekis 
sumažinamas iki nulinio grynojo 
išmetamo ŠESD kiekio.

1. Ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinamas visoje Sąjungoje įvairių 
šaltinių dėl žmogaus veiklos išmetamo ir 
absorbentų absorbuojamo Sąjungos teisės 
aktais reglamentuojamų ŠESD kiekio 
balansas Sąjungoje – taigi iki tos datos 
užtikrinama, kad grynasis išmetamas 
ŠESD kiekis būtų nulinis. Kiekviena 
valstybė narė ne vėliau kaip iki 2050 m. 
turi užtikrinti, kad grynasis išmetamas 
teršalų kiekis būtų nulinis.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą.

2. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės, remdamosi 
patikimiausiomis turimomis naujausiomis 
mokslo žiniomis, imasi būtinų priemonių 
ir teikia paramą atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, kad sudarytų sąlygas 
Sąjungoje ir visose valstybėse narėse 
įgyvendinti 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, atsižvelgdamos 
į tai, kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą ir solidarumą, 
teisingą pertvarką, socialinę ir ekonominę 
sanglaudą, pažeidžiamų Sąjungos piliečių 
apsaugą, taip pat, kad svarbu valdyti, 
atkurti ir stiprinti jūrų ir sausumos 
biologinę įvairovę, ekosistemas ir anglies 
dioksido absorbentus.

2a. Nuo 2051 m. sausio 1 d. Sąjungoje 
ir visose valstybėse narėse absorbentų 
pašalinamas ŠESD kiekis turi viršyti dėl 
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žmogaus veiklos išmetamą teršalų kiekį.
2b. Ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 31 
d. Komisija, atlikusi išsamų poveikio 
vertinimą ir atsižvelgdama į 3 straipsnio 
2a dalyje nurodytą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų biudžetą, išnagrinėja 
galimybes nustatyti 2040 m. Sąjungos 
tikslą sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m., ir atitinkamai pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Komisija, nagrinėdama galimybes 
nustatyti 2040 m. klimato srities tikslą, 
konsultuojasi su ECCC ir atsižvelgia į 
kriterijus, nustatytus 3 straipsnio 3 dalyje.
2c. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
2040 m. klimato srities tikslo priėmimo 
dienos Komisija įvertina, kaip reikėtų iš 
dalies pakeisti visus Sąjungos teisės aktus, 
aktualius siekiant įgyvendinti tą tikslą, ir 
vadovaudamasi Sutartimis apsvarsto 
galimybę imtis būtinų priemonių, 
įskaitant pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų priėmimą.

(siekiant atsižvelgti į pasikeitusią Komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo struktūrą, 3 ir 4 
dalys išbraukiamos iš šio pakeitimo ir perkeliamos į 100 pakeitimą.)

77 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis 3 straipsnis

Poveikio klimatui neutralizavimo 
trajektorija

Poveikio klimatui neutralizavimo 
trajektorija

1. Komisijai pagal 9 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 
šis reglamentas nustatant poveikio 
klimatui neutralumo tikslo, nustatyto 2 

1. Ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 
31 d. Komisija įvertina galimybes 
Sąjungos lygmeniu nustatyti orientacinę 
trajektoriją, kad būtų pasiektas 2 
straipsnio 1 dalyje nustatytas tikslas, 
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straipsnio 1 dalyje, įgyvendinimo iki 
2050 m. Sąjungos lygmens trajektoriją. 
Komisija trajektoriją peržiūri ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius po kiekvieno 
Paryžiaus susitarimo 14 straipsnyje 
nurodyto bendros pažangos įvertinimo.

pradedant nuo 2a straipsnio 1 dalyje 
nurodyto 2030 m. Sąjungos klimato srities 
tikslo ir atsižvelgiant į 2 straipsnio 2b 
dalyje nurodytą tarpinį privalomą 2040 m. 
klimato srities tikslą, ir atitinkamai šiuo 
tikslu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.

1a. Nustačius 1 dalyje nurodytą 
trajektoriją, Komisija ją peržiūri ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius po kiekvieno 
Paryžiaus susitarimo 14 straipsnyje 
nurodyto bendros pažangos įvertinimo, 
pradedant nuo 2028 m. bendro įvertinimo. 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
trajektorijos koregavimo, jei, jos 
nuomone, toks koregavimas tikslingas 
atsižvelgiant į peržiūros rezultatus.

2. Trajektorijos pradžia – 2a 
straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslas..

2. Teikdama pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 
trajektorijos nustatymo pagal 1 dalį, 
Komisija atsižvelgia į Sąjungos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų biudžetą ir 
nustato bendrą likusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išreikštą CO2 
ekvivalentu, kurį būtų galima išmesti iki 
2050 m., nekeliant pavojaus Sąjungos 
įsipareigojimams pagal Paryžiaus 
susitarimą.

2a. Komisija nustato Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų biudžetą 
ataskaitoje ir ne vėliau kaip 2021 m. 
gruodžio 31 d. pateikia šią ataskaitą 
Parlamentui ir Tarybai. Komisija viešai 
paskelbia tą ataskaitą ir ją pagrindžiančią 
metodiką.

3. Pagal 1 dalį nustatydama 
trajektoriją Komisija atsižvelgia į šiuos 
aspektus:

3. Pagal 1 dalį teikdama pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kad būtų nustatyta ar pakoreguota 
trajektorija atitinkamai pagal 1 ir 1a dalis, 
Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

-a) patikimiausius turimus ir 
naujausius mokslinius įrodymus, įskaitant 
naujausias IPCC, IPBES, ECCC ir, kai 
įmanoma, valstybių narių klimato srities 
patariamųjų įstaigų ataskaitas;
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aa) socialines, ekonomines ir aplinkos 
išlaidas, susidarančias dėl neveikimo arba 
nepakankamų veiksmų;
ab) poreikį užtikrinti teisingą ir 
socialiniu požiūriu sąžiningą pertvarką 
visiems;

a) išlaidų ir ekonominį efektyvumą;
b) Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumą;

b) Sąjungos ekonomikos, visų pirma 
MVĮ ir didžiausią anglies dioksido ir 
investicijų nutekėjimą patiriančių 
sektorių, konkurencingumą;

ba) galutinių produktų ir vartojimo 
Sąjungoje anglies pėdsaką;

c) geriausias turimas technologijas; c) geriausias turimas, ekonomiškai 
efektyvias, saugias ir išplečiamas 
technologijas, laikantis neutralumo 
technologijų atžvilgiu principo ir vengiant 
galimo susaistymo efekto;

d) energijos vartojimo efektyvumą, 
įperkamumą ir tiekimo saugumą;

d) energijos vartojimo efektyvumą ir 
principą „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, energijos 
įperkamumą, energijos nepritekliaus 
mažinimą ir tiekimo saugumą;

da) poreikį palaipsniui atsisakyti 
iškastinio kuro ir užtikrinti, kad jį 
pakeistų tvariai pagaminta 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, 
medžiagos ir produktai;

e) sąžiningumo ir solidarumo principų 
taikymą tarp valstybių narių ir jų viduje;

e) sąžiningumo ir solidarumo principų 
taikymą tarp valstybių narių ir jų viduje;

f) poreikį užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą ir laipsnišką pažangą;

f) poreikį užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą ir laipsnišką pažangą;

fa) poreikį užtikrinti aplinkosauginį 
tvarumą, įskaitant poreikį kovoti su 
biologinės įvairovės krize atkuriant 
nualintas ekosistemas ir užkirsti kelią 
ekosistemoms daromai žalai įgyvendinant 
Sąjungos biologinės įvairovės tikslus;
fb) ilgainiui stabilių, ilgalaikių ir 
klimato atžvilgiu efektyvių gamtinių 
absorbentų užtikrinimą;

g) investicijų poreikį ir galimybes; g) investicijų poreikį ir galimybes, 
susijusius su inovacijomis, 
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atitinkančiomis Reglamentą (ES) 2020/... 
[Taxonomijos reglamentas], sykiu 
atsižvelgiant į neišnaudojamo turto riziką;

h) poreikį užtikrinti teisingą ir 
socialiai sąžiningą pertvarką;
i) tarptautinius pokyčius ir 
pastangas, dedamas siekiant ilgalaikių 
Paryžiaus susitarimo tikslų ir galutinio 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos tikslo;
j) geriausius turimus ir naujausius 
mokslinius įrodymus, įskaitant naujausias 
IPCC ataskaitas.

(Komisijos teksto h ir j punktai Parlamento pakeitime tapo atitinkamai -ab ir -a punktais. Be 
to,-ab ir -a punktai iš dalies pakeisti.)

Įterpiamas šis pakeitimas:

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis 2a straipsnis 

2030 m. klimato politikos tikslas 2030 m. klimato politikos tikslas

1. Kad būtų pasiektas 2 straipsnio 1 
dalyje nustatytas poveikio klimatui 
neutralumo tikslas, privalomas Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslas yra iki 
2030 m. grynąjį išmetamą ŠESD kiekį 
(išmetamą kiekį, likusį atėmus 
absorbentais pašalintą kiekį) sumažinti 
bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

1. 2030 m. Sąjungos klimato srities 
tikslas – išmetamą teršalų kiekį sumažinti 
60 proc., palyginti su 1990 m.

2. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija, 
siekdama sudaryti sąlygas įgyvendinti šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytą tikslą ir 2 
straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, peržiūri 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 
apsvarsto galimybę pagal Sutartis imtis 
reikiamų priemonių – be kita ko, priimti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

2. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
įvertina, kaip turėtų būti iš dalies pakeisti 
visi Sąjungos teisės aktai, aktualūs 
siekiant įgyvendinti 2030 m. Sąjungos 
klimato srities tikslą, ir kiti susiję 
Sąjungos teisės aktai, kuriais skatinama 
žiedinė ekonomika ir prisidedama prie 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo, kad būtų sudarytos 
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priimamų aktų. sąlygos pasiekti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą išmetamo teršalų kiekio 
mažinimo tikslą ir įgyvendinti 2 straipsnio 
1 dalyje nustatytą poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, ir pagal Sutartis imasi 
reikiamų priemonių – be kita ko, priimti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto. Komisija visų pirma 
įvertina galimybes suderinti visų sektorių, 
įskaitant aviaciją ir jūrų transportą, 
išmetamą teršalų kiekį su 2030 m. klimato 
srities tikslu ir 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslu, kad ne vėliau kaip iki 
2050 m. grynasis išmetamas šių teršalų 
kiekis būtų sumažintas iki nulio, ir 
atitinkamai pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų. Komisija 
sutelkia pakankamus išteklius visoms 
investicijoms, būtinoms šioje dalyje 
nurodytiems tikslams pasiekti.

(siekiant atspindėti Komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo struktūrinius pokyčius, 
dešiniajame stulpelyje 2 straipsnio 3 ir 4 dalys perkeltos iš 75 pakeitimo į atitinkamai 2a 

straipsnio 1 ir 2 dalis šiame pakeitime.)

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)


