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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos klimato teisės aktas yra pagrindinis ES žaliojo kurso teisėkūros procedūra priimamas 
aktas. Siekiant poveikio klimatui neutralumo tikslo, taip pat turėtų būti skatinamas augimas ir 
užimtumas visoje ES.  Be to, perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui turi būti teisingas ir 
įtraukus.

Žemės ūkio sektorius yra strategiškai svarbus ES ir viso pasaulio apsirūpinimo maistu 
saugumui, tačiau tai taip pat yra sektorius, kuriam klimato kaitos padariniai daro didžiausią 
poveikį. Todėl ES klimato teisės aktu turėtų būti sukurta atitinkamoms ES institucijoms ir 
valstybėms narėms skirta sistema, kuria būtų sudarytos palankesnės sąlygos prisitaikymui, 
atsparumui ir mažu išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiu 
pasižyminčiai plėtrai tokiu būdu, kad nebūtų keliama grėsmė maisto gamybai, kaip nustatyta 
Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1b dalyje. Tame straipsnyje pabrėžiamas poreikis laikytis 
holistinio požiūrio į klimato politikos veiksmus ir maisto gamybą, apimančio prisitaikymo, 
atsparumo ir klimato kaitos švelninimo klausimus.

Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriai – vieninteliai du sektoriai, kurie atlieka tiek anglies 
dioksido išmetimo, tiek jo absorbavimo funkcijas, taip pat turi būti laikomi svarbia varomąja 
jėga. Siekiant išnaudoti visą technologinių inovacijų potencialą, tuose sektoriuose reikia 
didelės apimties mokslinių tyrimų ir plėtros; Didelės apimties moksliniai tyrimai ir plėtra 
reikalingi tiek augalų, tiek gyvulininkystės produktų gamybos srityse, įskaitant augalų 
selekciją kuriant naujus ir atsparesnius pasėlius ir žoles, sugeriančius daugiau anglies 
dioksido, ir biodujų bei biomasės valorizaciją. Turėtų būti tobulinamos ŠESD kiekio 
matavimo procedūros. 

Išmetamųjų teršalų absorbavimas ar neigiamas išmetamųjų teršalų kiekis yra ypač svarbūs. 
Šiuo metu anglies dioksido rinkose išmetamųjų teršalų absorbavimas ir jų išmetamo kiekio 
mažinimas yra traktuojami vienodai. Tačiau iš atmosferos pašalintos CO2 tonos kaina turėtų 
skirtis nuo į atmosferą neišmetamos CO2 tonos kainos. Siekdama skatinti tolesnį išmetamųjų 
taršalų absorbavimo plėtojimą, Komisija turėtų išnagrinėti galimybę ES ir pasaulio anglies 
dioksido rinkose vykdyti atskirą prekybą absorbuojamu arba neigiamu išmetamųjų teršalų 
kiekiu. Tokia prekyba neigiamu išmetamųjų teršalų kiekiu gali generuoti didelį kovos su 
klimato kaita finansavimą.

Taip pat būtina skatinti klimatui palankią gamybą ES, įskaitant žemės ūkyje, ir didinti jos 
matomumą. Trečiųjų šalių sertifikavimas reiškia pragmatišką požiūrį sprendžiant sudėtingą 
klausimą, ir taip siekiama pripažinti papildomas subjektų, įskaitant ūkininkus ir kooperatyvus, 
pastangas mažinti išmetamą CO2 kiekį tvarios maisto gamybos srityje. Tokiu būdu būtų taip 
pat užtikrinta, kad visos valstybės narės taikytų vienodus standartus. 

Pateikta keletas pakeitimų siekiant patobulinti šį reglamentą. Šiais pakeitimais visų pirma 
siekiama:

• užtikrinti, kad neutralaus poveikio klimatui tikslas būtų nustatytas visai Sąjungai ir 
kiekvienai valstybei narei atskirai, siekiant padidinti užmojus visos ES mastu;

• įtvirtinti „politikos suderinamumo principą“ visose pagal Žaliąjį kursą numatytose 
iniciatyvose; remiantis šiuo principu, reglamente pateikti su poveikio klimatui neutralumo 
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trajektorijos nustatymu susiję aspektai turėtų būti taikomi visoms Žaliojo kurso iniciatyvoms;

• užtikrinti, kad imantis būtinų priemonių Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu, be kita ko, 
nustatant išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir absorbavimo paskirstymą tarp ATLPS ir ne 
ATLPS politikos priemonių, būtų atsižvelgiama į tuos pačius aspektus; 

• atsižvelgiant į COVID-19 krizę, numatyti Komisijai įpareigojimą nustatant neutralaus 
poveikio klimatui trajektoriją atsižvelgti į apsirūpinimo maistu saugumą ir maisto 
įperkamumą;

• numatyti, kad Sąjunga ir valstybės narės sudarytų palankesnes sąlygas ūkininkams 
prisitaikyti prie neigiamo klimato kaitos poveikio, skatintų atsparumą klimato kaitai ir mažu 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu grindžiamą plėtrą nekeliant grėsmės maisto gamybai;

• numatyti, kad Komisija, įvertinusi poreikį nustatyti tarpinį privalomą 2040 m. tikslą, 
pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų nustatytos iki 
2040 m. pasiekti privalomos vertės ir visos kitos būtinos priemonės;

• numatyti trečiųjų šalių sertifikavimą, siekiant ES nustatyti bendrą klimatui palankios 
gamybos standartą. Bendrų standartų nustatymas taip pat yra būdas atlyginti ūkininkams ir 
kooperatyvams, kuriems pavyksta pagaminti daugiau mažesnėmis sąnaudomis ir taip 
sumažinti gamybos poveikį klimatui;

• nustatyti reikalavimą rasti alternatyvų iškastiniu kuru grindžiamai ekonomikai. Biologinė 
žiedinė ekonomika teikia atsinaujinančiąsias medžiagas, kurios gali pakeisti iškastines 
žaliavas.

Nuomonės referentas taip pat pateikė pakeitimą, kuriuo Komisija raginama neutralaus 
poveikio klimatui užtikrinimo trajektoriją nustatyti pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, o ne deleguotuoju aktu. Toks deleguotasis aktas būtų susijęs su esminėmis 
reglamento nuostatomis, dėl kurių negali būti suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. 

Be to, nuomonės referentas mano, kad svarbu surinkti patikimas verslo idėjas ir parengti 
veiksmų planus, bendradarbiaujant su būsimais verslininkais, siekiančiais įsitvirtinti naujose 
rinkose. Regioniniu lygmeniu turėtų būti sukurtas paramos verslo startuoliams tinklas, kuris 
teiktų specialiai pritaikytus mokymo kursus ir konsultacines paslaugas.

Galiausiai, dėl laiko suvaržymų nuomonės referentas neturėjo galimybės bendradarbiauti su 
kitomis frakcijomis ar suinteresuotaisiais subjektais rengiant šią nuomonę. Bet kokios 
pastabos bus labai sveikintinos ir į jas bus atsižvelgta rengiant kompromisinius pakeitimus. 

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika, 
kurioje 2050 m. grynasis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos 
augimas būtų atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Ja taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą 
ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo 
su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Be 
to, ši pertvarka turi būti teisinga ir įtrauki, 
nepaliekant nieko nuošalyje;

(1) 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikate „Europos žaliasis kursas“19 
nustatyta nauja augimo strategija, kuria 
siekiama pertvarkyti Sąjungą taip, kad jos 
visuomenė būtų teisinga ir klestėtų, kad ji 
pasižymėtų modernia, efektyviai išteklius 
naudojančia ir konkurencinga ekonomika, 
kurioje 2050 m. grynasis išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekis būtų lygus nuliui, o ekonomikos 
augimas būtų atsietas nuo išteklių 
naudojimo. Europos klimato teisės aktas 
yra pagrindinis ES žaliojo kurso 
teisėkūros procedūra priimamas aktas. 
Todėl juo turėtų būti skatinamas tvarus 
augimas ir užimtumas visoje Sąjungoje, 
kartu siekiant poveikio klimatui 
neutralumo tikslo. Nauja augimo 
strategija taip pat siekiama apsaugoti, 
tausoti ir didinti Sąjungos gamtinį kapitalą 
ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo 
su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Be 
to, ši pertvarka turi būti teisinga ir įtrauki, 
nepaliekant nieko nuošalyje, ypatingą 
dėmesį skiriant kaimo ir atokioms 
vietovėms bei miestų teritorijoms;

__________________ __________________
19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 640 final).

19 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos 
komunikatas „Europos žaliasis kursas“ 
(COM(2019) 640 final).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialioji ataskaita dėl 

(2) Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) specialioji ataskaita dėl 
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visuotinio atšilimo 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, poveikio ir 
susijusių visuotinių ŠESD išmetimo 
scenarijų20 suteikia tvirtą mokslinį kovos 
su klimato kaita pagrindą ir rodo, kad 
reikia imtis aktyvesnių klimato politikos 
veiksmų. Joje patvirtinama, kad reikia 
skubiai mažinti išmetamą ŠESD kiekį ir 
kad vykstant klimato kaitai temperatūra 
neturi pakilti daugiau kaip 1,5 °C, visų 
pirma tam, kad būtų sumažinta ekstremalių 
oro sąlygų tikimybė. Iš Tarpvyriausybinės 
mokslinės politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos 
(IPBES) 2019 m. visuotinio vertinimo 
ataskaitos21 matyti, kad biologinė įvairovė 
nyksta visame pasaulyje ir kad trečias 
pagal svarbą biologinės įvairovės nykimo 
veiksnys – klimato kaita22;

visuotinio atšilimo 1,5 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, poveikio ir 
susijusių visuotinių ŠESD išmetimo 
scenarijų20 suteikia tvirtą mokslinį kovos 
su klimato kaita pagrindą ir rodo, kad 
reikia imtis aktyvesnių klimato politikos 
veiksmų. Joje patvirtinama, kad reikia 
skubiai mažinti išmetamą ŠESD kiekį ir 
kad vykstant klimato kaitai temperatūra 
neturi pakilti daugiau kaip 1,5 °C, visų 
pirma tam, kad būtų sumažinta ekstremalių 
oro sąlygų tikimybė. Tarpvyriausybinės 
mokslinės politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos 
(IPBES) 2019 m. visuotinio vertinimo 
ataskaitoje21 pabrėžiama, kad tvarus 
gamtos naudojimas bus būtinas siekiant 
prisitaikyti prie pavojingo antropogeninio 
poveikio klimato sistemai ir jį sušvelninti, 
taip pat iš jos matyti, kad biologinė 
įvairovė nyksta visame pasaulyje ir kad 
trečias pagal svarbą biologinės įvairovės ir 
ekosistemų nykimo veiksnys – klimato 
kaita22;

_________________ _________________
20 IPCC, 2018 m., Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, ir T. Waterfield (red.)].

20 IPCC, 2018 m., Global Warming of 
1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, ir T. Waterfield (red.)].

21 IPBES, 2019 m., Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES, 2019 m., Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europos aplinkos agentūra, „Europos 
aplinka. Būklė ir perspektyvos 2020 m.“ 
(Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas, 2019 m.).

22 Europos aplinkos agentūra, „Europos 
aplinka. Būklė ir perspektyvos 2020 m.“ 
(Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas, 2019 m.).
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
siekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslo, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

(3) norint prisidėti prie ekonominių ir 
visuomeninių pokyčių, darbo vietų 
išsaugojimo ir kūrimo, ekonomikos 
augimo ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
sąžiningai bei ekonomiškai efektyviai 
pasiekti 2015 m. Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos, priimtame po 21-osios 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos šalių konferencijos (toliau – 
Paryžiaus susitarimas), nustatyto 
temperatūros tikslą, labai svarbu nustatyti 
ilgalaikį tikslą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Paryžiaus susitarime nustatytas 
ilgalaikis tikslas užtikrinti, kad pasaulio 
temperatūros didėjimas būtų gerokai 
mažesnis nei 2 °C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, dedant 
pastangas, kad jos didėjimas neviršytų 
1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu23, ir pabrėžiama, kad 
svarbu prisitaikyti prie neigiamo klimato 
kaitos poveikio24 ir užtikrinti, kad 
skiriamas finansavimas atitiktų išmetamųjų 
ŠESD mažinimo trajektoriją ir klimato 
kaitos poveikiui atsparią plėtrą25;

(4) Paryžiaus susitarime nustatytas 
ilgalaikis tikslas užtikrinti, kad pasaulio 
temperatūros didėjimas būtų gerokai 
mažesnis nei 2 C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, dedant 
pastangas, kad jos didėjimas neviršytų 
1,5 C, palyginti su ikipramoninio 
laikotarpio lygiu23, ir pabrėžiama, kad 
svarbu prisitaikyti prie neigiamo klimato 
kaitos poveikio24, skatinti atsparumą 
klimato kaitai ir mažu išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu 
pasižyminčią plėtrą, be kita ko, taikant 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo priemones žemės ūkyje, 
stiprinant atsparumą, ES maisto gamybą 
ir apsirūpinimo maistu saugumą, ir 
užtikrinti, kad skiriamas finansavimas 
atitiktų išmetamųjų ŠESD mažinimo 
trajektoriją ir klimato kaitos poveikiui 
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atsparią plėtrą25;

__________________ __________________
23 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
a punktas.

23 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
a punktas.

24 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
b punktas.

24 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
b punktas.

25 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
c punktas.

25 Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies 
c punktas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, maisto sistemas, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
vientisumą nuo klimato kaitos keliamo 
pavojaus, taip pat kuo labiau didinti 
klestėjimą neviršijant planetos galimybių, 
didinti atsparumą ir mažinti visuomenės 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos;

(5) Sąjungos ir valstybių narių klimato 
politikos veiksmais įgyvendinant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų norima 
apsaugoti žmones ir planetą, gerovę, 
klestėjimą, sveikatą, Sąjungos žemės ūkį ir 
maisto sistemas, ekosistemų ir biologinės 
įvairovės vientisumą nuo klimato kaitos 
keliamo pavojaus, taip pat kuo labiau 
didinti klestėjimą neviršijant planetos 
galimybių, didinti atsparumą ir mažinti 
visuomenės pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos. Kartu su tinkama finansine 
parama ir technologine pagalba, žemės 
ūkio ir miškininkystės sektoriai yra vienas 
iš būdų pasiekti Sąjungos tikslų, 
pirmiausia dėl šių sektorių pajėgumo 
sugerti CO2;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų prisidėti visi 
ekonomikos sektoriai. Kadangi gaminant ir 

(6) prie poveikio klimatui 
neutralizavimo ir Paryžiaus susitarimo 
tikslų įgyvendinimo turėtų prisidėti visi 
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vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – skaitmeninė transformacija, 
technologinės inovacijos, tyrimai ir plėtra;

ekonomikos sektoriai, ypatingą dėmesį 
skiriant išmetamų iškastinio kuro teršalų 
kiekio mažinimui. Kadangi gaminant ir 
vartojant energiją išmetamas didelis ŠESD 
kiekis, labai svarbu pereiti prie tvarios, 
įperkamos ir saugios energijos sistemos, 
grindžiamos gerai veikiančia energijos 
vidaus rinka. Be to, svarbūs poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimo 
veiksniai – platesnės galimybės 
pasinaudoti skaitmenine transformacija, 
technologinėmis inovacijomis, tyrimais ir 
plėtra; Žemės ūkio ir miškininkystės 
sektoriai – vieninteliai sektoriai, kuriuose 
anglies dioksidas ir išmetamas, ir 
absorbuojamas, taip pat turi būti laikomi 
svarbia varomąja jėga. Siekiant išnaudoti 
visą esamų sprendimų potencialą ir visą 
inovacijų spektrą, tuose sektoriuose reikia 
didelės apimties mokslinių tyrimų ir 
plėtros. Ypač daug dėmesio taip pat turėtų 
būti skiriama iškastiniam kurui imlių 
medžiagų pakeitimui atsinaujinančiomis 
ir biologinėmis medžiagomis, 
gaunamomis iš miškininkystės ir žemės 
ūkio sektorių, taip pat  mažai anglies 
išmetančiomis medžiagomis. Komisija 
turėtų pateikti natūralių ir kitų anglies 
absorbentų apibrėžtį;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant daugiau aiškumo, 
Komisija turėtų pateikti natūralių ir kitų 
absorbentų apibrėžtį;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) be to, 2018 m. lapkričio 28 d. 
Komisijos komunikate „Švari mūsų visų 
planeta. Strateginė klestinčios, modernios 
ir konkurencingos neutralizuoto poveikio 
klimatui Europos ekonomikos ateities 
vizija“ pristatyta vizija, kaip iki 2050 m. 
Sąjungoje užtikrinti nulinį grynąjį 
išmetamą ŠESD kiekį vykdant socialiai 
sąžiningą ir ekonomiškai efektyvią 
pertvarką; 

(8) be to, 2018 m. lapkričio 28 d. 
Komisijos komunikate „Švari mūsų visų 
planeta. Strateginė klestinčios, modernios 
ir konkurencingos neutralizuoto poveikio 
klimatui Europos ekonomikos ateities 
vizija“ pristatyta vizija, kaip iki 2050 m. 
Sąjungoje užtikrinti nulinį grynąjį 
išmetamą ŠESD kiekį vykdant socialiai 
sąžiningą ir ekonomiškai efektyvią 
pertvarką; Šiuo atžvilgiu, jei pasaulio 
gyventojų skaičius iki 2050 m. padidės 
30 proc., žemės ūkiui teks labai svarbus 
vaidmuo užtikrinant, kad pakaktų maisto 
galimai krizei išvengti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją;

(10) Sąjunga pirmauja pasaulyje 
pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir yra pasiryžusi padėti didinti 
pasaulinius tikslus ir stiprinti pasaulinį 
atsaką į klimato kaitą, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant klimato 
diplomatiją, prekybos politiką ir išorės 
veiksmus klimato kaitos srityje, kad 
paremtų pasaulinio kovos su klimato kaita 
finansavimo sutelkimą visuose 
sektoriuose, visų pirma klimato kaitos 
švelninimui ir prisitaikymui prie jos 
besivystančių šalių, kurios neturi 
pakankamai galimybių gauti tokio kovos 
su klimato kaita finansavimo, žemės 
ūkyje32a. Siekdama išvengti importuotos 
taršos ir kelti savo prekybos partnerių 
gamybos standartus, Sąjunga pritaiko 
savo prekybos politiką, užtikrina, kad jos 
principai būtų išdėstyti daugiašaliuose 
forumuose ir konkrečiai įtvirtinti 
dvišaliuose prekybos susitarimuose, pagal 
kuriuos norint patekti į ES rinką visada 
reikia laikytis gamybos standartų 
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gerinimo sąlygos visuose sektoriuose, 
ypač žemės ūkio;

__________________
32a http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca269
8en.pdf.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
neutralizuoti Sąjungos poveikį klimatui, o 
kartu pripažino, kad reikia sukurti 
galimybių atveriančią sistemą ir kad 
pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Be to, 
Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją kuo anksčiau 2020 m. parengti 
Sąjungos ilgalaikės strategijos pasiūlymą, 
kad Taryba jį priimtų ir jis būtų pateiktas 
Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos 
konvencijai;

(11) Europos Parlamentas paragino, kad 
būtinas perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui visuomenės įvyktų ne vėliau kaip 
2050 m. ir tai taptų Europos sėkmės 
istorija33, ir paskelbė, kad klimato ir 
aplinkos padėtis yra kritinė34. 2019 m. 
gruodžio 12 d. išvadose35 Europos Vadovų 
Taryba pritarė tikslui, atsižvelgiant į 
Paryžiaus susitarimo tikslus, iki 2050 m. 
kolektyviai neutralizuoti Sąjungos poveikį 
klimatui, o kartu pripažino, kad reikia 
sukurti galimybių atveriančią sistemą ir 
kad pertvarkai reikės didelių viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijų. Tada nuo 
pirmojo 2020 m. ketvirčio Europai smogė 
COVID-19 pandemija, kuri padarė labai 
didelį socialinį ir ekonominį poveikį ir 
sukėlė netikrumą dėl ekonomikos 
atsigavimo. Be to, Europos Vadovų Taryba 
paragino Komisiją kuo anksčiau 2020 m. 
parengti Sąjungos ilgalaikės strategijos 
pasiūlymą, kad Taryba jį priimtų ir jis būtų 
pateiktas Jungtinių Tautų bendrajai klimato 
kaitos konvencijai;

_________________ _________________
33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

33 2020 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Europos žaliojo 
kurso (2019/2956(RSP)).

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

34 2019 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato 
ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)).

35 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 35 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
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Tarybos susitikimo išvados (EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9).

Tarybos susitikimo išvados (EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjunga turėtų siekti, kad iki 
2050 m. jos viduje būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
taikant natūralius ir technologinius 
sprendimus absorbuojamo antropogeninės 
kilmės ŠESD kiekio balansas. 2050 m. 
Sąjungos poveikio klimatui neutralumo 
tikslo turėtų bendrai siekti visos valstybės 
narės ir jos, Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija turėtų imtis reikiamų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas jį 
įgyvendinti. Svarbią tikslui įgyvendinti 
būtinų priemonių dalį sudarys Sąjungos 
lygmens priemonės;

(12) Sąjunga turėtų siekti, kad iki 
2050 m. jos viduje būtų užtikrintas visuose 
ekonomikos sektoriuose išmetamo ir 
absorbuojamo antropogeninės kilmės 
ŠESD kiekio balansas taikant natūralius ir 
technologinius sprendimus bei palaipsniui 
atsisakant naudoti iškastinio kuro 
išteklius. 2050 m. Sąjungos poveikio 
klimatui neutralumo tikslo turėtų bendrai 
siekti visos valstybės narės ir kiekviena 
valstybė narė turėtų užsibrėžti pasiekti 
neutralaus poveikio klimatui tikslą 
individualiai, remiama Sąjungos 
kolektyvinių veiksmų. Valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų imtis reikiamų priemonių, kad 
sudarytų sąlygas jį įgyvendinti, be kita ko, 
išnagrinėjant galimybę anglies dioksido 
rinkose vykdyti atskirą prekybą 
neigiamais išmetamųjų teršalų kreditais ir 
jų kainodarą. Svarbią tikslui įgyvendinti 
būtinų priemonių dalį sudarys Sąjungos 
lygmens priemonės; Ypač svarbu rasti 
būdų išmatuoti anglies dioksido 
sekvestraciją dirvožemyje, kuriame, 
neskaitant vandenynų, sukaupta 
daugiausiai (nors laikinai) anglies 
dioksido, ir nustatyti tikslius jos rodiklius. 
Komisija, siekdama įvertinti pažangą su 
klimato kaita susijusių sprendimų 
priėmimo srityje ir konkretų šių 
sprendimų poveikį aplinkai, turėtų siekti 
naudotis veikiančiais išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos 
ištekliais ir priemonėmis, tarp jų ir 
Sąjungos Žemės stebėjimo ir stebėsenos 
programa „Copernicus“;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Sąjunga turėtų nuolat užtikrinti 
tinkamus biudžeto išteklius per specialias 
sektorių programas, tiek trumpuoju, tiek 
ilguoju laikotarpiu, kompensacinėms 
išmokoms ir finansiniam atlygiui už 
viešąsias gėrybes, pvz., ūkininkų vykdomą 
anglies dioksido sekvestraciją;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 7 
straipsnyje, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus;

(14) prisitaikymas yra viena iš 
pagrindinių ilgalaikio visuotinio atsako į 
klimato kaitą sudedamųjų dalių. Todėl, 
kaip numatyta Paryžiaus susitarimo 2 ir 7 
straipsniuose, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų didinti savo gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinti pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, taip pat siekti kuo didesnės 
bendros naudos, gaunamos įgyvendinant 
kitas aplinkos politikos strategijas ir teisės 
aktus, atsižvelgiant į jautrius sektorius, 
pvz., žemės ūkio ir miškininkystės, kurie 
patiria tiesioginį neigiamą klimato kaitos 
poveikį savo augimui, užimtumui ir 
produkcijai. Valstybės narės turėtų priimti 
išsamias nacionalines prisitaikymo 
strategijas ir planus, kuriuose atsispindėtų 
jų teritorijų aplinkybės. Žemės ūkio srityje 
prisitaikymas, atsparumas ir anglies 
dioksido surinkimas biomasėje ir 
dirvožemyje taip pat priklauso nuo 
vandens prieinamumo ir saugojimo 
politikos;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės, 
visuomenės klestėjimo ir ekonomikos 
konkurencingumo; energijos tiekimo ir 
aprūpinimo maistu saugumo ir jų 
įperkamumo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes ir 
poreikį ilgainiui siekti konvergencijos; 
poreikio užtikrinti teisingą ir socialiai 
sąžiningą pertvarką patenkinimo; geriausių 
turimų mokslinių įrodymų, visų pirma 
IPCC pateiktų išvadų, taikymo; poreikio su 
klimato kaita susijusią riziką įtraukti į 
investicinius ir planavimo sprendimus 
patenkinimo; išlaidų efektyvumo ir 
technologinio neutralumo siekiant mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį, absorbuoti ŠESD ir 
didinti atsparumą; ilgainiui siekiamo vis 
didesnio aplinkosauginio naudingumo ir 
užmojų masto;

(15) Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis imdamiesi atitinkamų 
priemonių poveikio klimatui neutralumo 
tikslui įgyvendinti, valstybės narės, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turėtų atsižvelgti į tai, kiek pertvarka, kuria 
siekiama neutralizuoti poveikį klimatui, 
prisidedama prie piliečių gerovės ir 
sveikatos; išlaidas, kurias sukelia 
negrįžtami ekosistemų pokyčiai dėl 
klimato kaitos; visuomenės klestėjimo ir 
ekonomikos, įskaitant žemės ūkį, 
konkurencingumo; aplinkos, socialinių ir 
ekonominių išlaidų, susidarančių dėl 
neveikimo ir pavėluotų klimato politikos 
veiksmų; kuo didesnio energijos ir išteklių 
vartojimo efektyvumo; ES energijos 
tiekimo ir aprūpinimo maistu saugumo ir 
įperkamumo; perėjimo prie žiedinės 
bioekonomikos ir atsinaujinančiųjų 
išteklių produktų; Sąjungos gamybos 
sistemų, pirmiausia žemės ūkio sektoriuje, 
pritaikymo; sąžiningumo ir solidarumo 
principų taikymo tarp valstybių narių ir jų 
viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį 
pajėgumą, nacionalines aplinkybes, visų 
pirma jų dalį tinklo „Natura 2000“ 
saugomose teritorijose ir miško 
teritorijose, ir poreikį ilgainiui siekti 
konvergencijos; poreikio užtikrinti teisingą 
ir socialiai sąžiningą bei teritoriniu 
požiūriu įtraukią ir vienodą kaimo ir 
miesto vietovių ir bendruomenių pertvarką 
patenkinimo; geriausių turimų mokslinių 
įrodymų, visų pirma IPCC pateiktų išvadų, 
taikymo; poreikio su klimato kaita susijusią 
riziką įtraukti į investicinius ir planavimo 
sprendimus patenkinimo; išlaidų 
efektyvumo ir technologinio neutralumo 
siekiant mažinti išmetamą ŠESD kiekį, 
absorbuoti ŠESD ir didinti atsparumą; 
ilgainiui siekiamo vis didesnio 
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aplinkosauginio naudingumo ir užmojų 
masto;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) miškai yra labai svarbūs pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui. Tvari ir 
gamtai palanki miškotvarka yra 
nepaprastai svarbi, norint nuolat iš 
atmosferos absorbuoti šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, taip pat suteikia 
galimybę gauti atsinaujinančiųjų ir 
klimatui nekenksmingų žaliavų medienos 
gaminiams, kurie kaupia anglį ir gali būti 
iškastinių medžiagų ir kuro pakaitalas. 
Trejopas miškų vaidmuo (absorbentas, 
saugykla ir pakaitalas) padeda mažinti į 
atmosferą išmetamo anglies dioksido kiekį 
ir užtikrinti, kad miškai toliau augtų ir 
atliktų daugybę kitų funkcijų;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisijos komunikate „Europos 
žaliasis kursas“ nurodoma, kad pertvarkai, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, reikalingi pokyčiai visose 
politikos srityse ir bendros visų 
ekonomikos sektorių ir visuomenės 
pastangos. 2019 m. gruodžio 12 d. išvadose 
Europos Vadovų Taryba konstatavo, kad 
su poveikio klimatui neutralumo tikslu turi 
būti suderinami ir jį įgyvendinti turi padėti 
visi atitinkami Sąjungos teisės aktai ir 
politika, kartu laikantis vienodų sąlygų 
principo, ir paprašė Komisijos išnagrinėti, 
ar dėl to reikia koreguoti dabartines 

(16) Komisijos komunikate „Europos 
žaliasis kursas“ nurodoma, kad pertvarkai, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, reikalingi pokyčiai visose 
politikos srityse ir bendros visų 
ekonomikos sektorių ir visuomenės 
pastangos, o visos ES politika turėtų taip 
pat padėti išsaugoti ir atkurti Europos 
gamtinį kapitalą. 2019 m. gruodžio 12 d. 
išvadose Europos Vadovų Taryba 
konstatavo, kad su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu turi būti suderinami ir jį 
įgyvendinti turi padėti visi atitinkami 
Sąjungos teisės aktai ir politika, kartu 
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taisykles; laikantis vienodų sąlygų principo, ir 
paprašė Komisijos išnagrinėti, ar dėl to 
reikia koreguoti dabartines taisykles; 
Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų 
persvarstyti medžiagų ir gaminių teisės 
aktus, kad skatintų atsinaujinančiųjų ir 
mažo anglies dioksido kiekio klimatui 
palankių medžiagų, kurios veikia kaip 
anglies absorbentai arba iš dalies pakeičia 
iškastines medžiagas, naudojimą. 
Sąjungos politika turi būti kuriama taip, 
kad būtų sumažinta anglies dioksido 
nutekėjimo rizika visuose sektoriuose;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) IPCC specialioje ataskaitoje dėl 
visuotinio atšilimo 1,5°C raginama iki 
2050 m. visiškai neutralizuoti anglies 
dioksido poveikį ir vėliau šį šimtmetį 
užtikrinti nulinį grynąjį išmetamo CO2 
kiekį, kad visuotinis atšilimas neviršytų 
apytiksliai 1,5 C. Sąjunga imasi platesnio 
užmojo tikslų ragindama iki šio amžiaus 
vidurio pasiekti, kad grynasis visų 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, įskaitant trumpaamžes dujas, kiekis 
būtų nulinis;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) klimatui nekenkiančios išlaidos, 
taikomos per DFP ir Europos ekonomikos 
gaivinimo fondą, neskaitant kitų sektorių, 
turėtų būti skirtos ir žemės naudojimo 
sektoriui remti, skatinant ekologišką ir 
atsparų klimato kaitos poveikiui aktyvų 
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žemės tvarkymą, prisidedant prie tikslo 
pasodinti 3 milijardus medžių žemės ūkio 
ir miestų teritorijose, taip pat padedant 
įgyvendinti Sąjungos atkūrimo ir griežtos 
aplinkosaugos tikslus;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) pereinant prie neutralaus poveikio 
klimatui negalima neatsižvelgti į žemės 
ūkio sektorių – vienintelį gamybos 
sektorių, kuriame gali būti saugomas 
anglies dioksidas. Ypač miškininkystės 
sektorius, nuolatinės ganyklos ir apskritai 
daugiametės kultūros užtikrina ilgalaikį 
anglies dioksido saugojimą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
16 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16d) IPCC specialioje ataskaitoje dėl 
visuotinio atšilimo 1,5 C pripažįstama, 
kad skirtingos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos turi skirtingą gyvavimo 
ciklą, ir kad vienos dujos atmosferoje 
išlieka ilgiau nei kitos. Gyvulių išskiriamo 
biogeninio metano gyvavimo ciklas yra 
trumpesnis nei CO2, ir tai reikėtų 
pripažinti ES klimato politikos užmojuose. 
Pastangos siekti poveikio klimatui 
neutralizavimo turėtų būti orientuotos į 
būtinybę kuo skubiau sumažinti į 
atmosferą išmetamą CO2 kiekį;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16e) šiuo metu mokslininkų 
bendruomenėje vyksta diskusija dėl 
bendrų rodiklių, kurie naudojami 
visuotinio atšilimo potencialui įvertinti, 
visų pirma skirtų trumpaamžėms dujoms, 
pvz., biogeniniam metanui. CO2 
ekvivalentų įtaką būtina papildomai 
išanalizuoti ir reikėtų parengti patikimą 
įrodymais pagrįstą išmetamo 
trumpaamžių dujų kiekio sumažinimo 
strategiją;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/199936, analizės rezultatus, turėtų 
peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 

(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 ir išsaugoti bei 
atkurti ES gamtinį kapitalą turėtų padėti 
visų sričių ES politika ir savo vaidmenį 
turėtų atlikti visi sektoriai. Iki 2020 m. 
rugsėjo mėn. Komisija, remdamasi išsamiu 
poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į savo 
atliktos integruotų nacionalinių energetikos 
ir klimato srities veiksmų planų, kurie 
Komisijai teikiami pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/199936, analizės rezultatus, turėtų 
peržiūrėti Sąjungos 2030 m. klimato 
politikos tikslą ir išnagrinėti galimybes 
nustatyti naują 2030 m. tikslą – išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu. Jei, jos 
manymu, reikėtų iš dalies pakeisti 
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Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

Sąjungos 2030 m. tikslą, ji turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti atitinkamus 
pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą. 
Be to, iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų įvertinti, kokius pakeitimus reikėtų 
atlikti Sąjungos teisės aktuose, kuriais tas 
tikslas įgyvendinamas, kad išmetamas 
ŠESD kiekis būtų sumažintas 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu;

_________________ _________________
36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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).

36 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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).

Pagrindimas

Svarbu paminėti daug sričių apimantį siekį išsaugoti ir atkurti gamtinį kapitalą, nes tai yra 
abipusiškai naudingų sprendimų klimatui ir aplinkai, taip pat yra klaidingų sprendimų, kurie 
pagilina aplinkos ir biologinės įvairovės krizę. Klimato teisės aktu turėtų būti remiami 
abipusiškai naudingi sprendimai.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekdama užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės kryptingai siektų poveikio 
klimatui neutralumo tikslo ir darytų 
pažangą prisitaikymo prie klimato kaitos 
srityje, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
pažangą. Jei bendra valstybių narių 
pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 

(18) laikydamasi subsidiarumo 
principo ir siekdama užtikrinti, kad 
Sąjunga ir valstybės narės kryptingai siektų 
poveikio klimatui neutralumo tikslo ir 
darytų pažangą prisitaikymo prie klimato 
kaitos srityje, Komisija turėtų reguliariai 
vertinti pažangą. Jei bendra valstybių narių 
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klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad valstybės narės priemonės 
yra nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu arba netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą ir 
mažinant pažeidžiamumą dėl klimato 
kaitos, turėtų teikti rekomendacijas;

pažanga, daroma įgyvendinant poveikio 
klimatui neutralumo tikslą ar prisitaikant 
prie klimato kaitos, būtų nepakankama 
arba jei Sąjungos priemonės būtų 
nesuderinamos su poveikio klimatui 
neutralumo tikslu ar netinkamos didinant 
gebėjimą prisitaikyti bei atsparumą arba 
mažinant pažeidžiamumą, Komisija pagal 
Sutartis turėtų imtis reikiamų veiksmų. Be 
to, Komisija turėtų reguliariai vertinti 
atitinkamas nacionalines priemones ir 
nustačiusi, kad dėl Sąjungos priemonių 
sumažėjo tam tikrų ekonomikos sektorių 
konkurencingumas ir buvo prarasta 
darbo vietų arba kad valstybės narės 
priemonės yra nesuderinamos su poveikio 
klimatui neutralumo tikslu arba netinkamos 
didinant gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinant pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos, turėtų teikti 
rekomendacijas;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas. Komisija įsipareigojo 
išnagrinėti, kaip įgyvendinant Europos 
žaliojo kurso politiką viešasis sektorius 
galėtų pasinaudoti ES taksonomija, todėl 
minėta informacija turėtų apimti 
informaciją apie aplinkos požiūriu tvarias 
Sąjungos ir valstybių narių investicijas, 

(19) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
vertinimas būtų patikimas, objektyvus, 
grindžiamas naujausiais moksliniais, 
techniniais ir socialiniais bei ekonominiais 
duomenimis ir jame būtų atsižvelgta į 
įvairiapuses nepriklausomų ekspertų žinias, 
ir savo vertinimą grįsti atitinkama 
informacija (įskaitant valstybių narių 
pateiktą ir į ataskaitas įtrauktą informaciją), 
Europos aplinkos agentūros (EAA) 
ataskaitomis ir geriausiais turimais 
moksliniais įrodymais, įskaitant IPCC 
ataskaitas. Komisija įsipareigojo 
išnagrinėti, kaip įgyvendinant Europos 
žaliojo kurso politiką viešasis sektorius 
galėtų pasinaudoti ES taksonomija, todėl 
minėta informacija turėtų apimti 
informaciją apie aplinkos požiūriu tvarias 
Sąjungos ir valstybių narių investicijas ir 
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atitinkančias Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] reikalavimus, 
kai tokia informacija tampa prieinama. 
Komisija turėtų naudotis turima Europos 
statistika bei duomenimis ir prašyti 
ekspertų atlikti patikras. Komisijai, kai 
tinkama, turėtų padėti EAA, 
vadovaudamasi savo metine darbo 
programa;

vertinimus, gautus iš trečiųjų šalių 
palankumo klimatui sertifikavimo 
sistemų, įskaitant sistemas, apimančias 
klimatui palankų ūkininkavimą ir maisto 
gamybą, atitinkančius Reglamento (ES) 
2020/... [Taksonomijos reglamento] 
reikalavimus, kai tokia informacija tampa 
prieinama. Bet kurios klimatui palankaus 
maisto ir (arba) ūkininkavimo 
sertifikavimo sistemos turi būti pagrįstos 
išsamiais tarpusavyje peržiūrėtais 
moksliniais duomenimis ir jas turi 
įvertinti bei patvirtinti Komisija. 
Sistemoms sukurti ar finansuoti išleistoms 
ES lėšoms turi būti taikoma viešoji 
atitinkamų ES įstaigų kontrolė. Komisija 
turėtų naudotis turima Europos statistika 
bei duomenimis ir prašyti ekspertų atlikti 
patikras. Komisijai, kai tinkama, turėtų 
padėti EAA, vadovaudamasi savo metine 
darbo programa; Komisija nagrinėja 
galimybę parengti reglamentavimo 
sistemą anglies dioksido pašalinimui 
sertifikuoti pagal savo žiedinės 
ekonomikos veiksmų planą ir strategiją 
„nuo lauko iki stalo“. Ekosistemų 
atkūrimas ir anglies dioksido šalinimo 
rinkos sukūrimas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų sekvestracijai žemėje 
padėtų atkurti, palaikyti ir valdyti 
natūralius absorbentus ir skatintų 
biologinę įvairovę. Iniciatyvos dėl anglies 
dioksido kiekį dirvožemyje didinančio 
ūkininkavimo sukūrimas atitinkamomis 
sąlygomis galėtų pasitarnauti anglies 
dioksido sekvestracijai;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 

(20) piliečiai ir bendruomenės turi atlikti 
svarbų vaidmenį įgyvendinant pertvarką, 
kuria siekiama neutralizuoti poveikį 
klimatui, todėl turėtų būti sudarytos 
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palankesnės sąlygos visuomenei dalyvauti 
ir aktyviai įsitraukti į klimato politikos 
veiksmus. Todėl Komisija turėtų 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

palankesnės sąlygos visuomenei vietos, 
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis 
glaudžiai bendradarbiaujant su vietos 
administracija dalyvauti ir aktyviai 
įsitraukti į klimato politikos veiksmus. 
Todėl Komisija turėtų visiškai skaidriai 
bendradarbiauti su visomis visuomenės 
grupėmis, kad sudarytų joms sąlygas ir jas 
įgalintų imtis veiksmų, kuriais siekiama 
kurti socialiai teisingą, lyčių pusiausvyra 
grindžiamą, neutralaus poveikio klimatui ir 
klimato kaitos poveikiui atsparią 
visuomenę, be kita ko, paskelbdama 
Europos klimato paktą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų nustatyta 
nulinio grynojo išmetamo ŠESD kiekio 
užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais 
principais37. Visų pirma siekiant užtikrinti 
vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

(21) siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir 
patikimumą visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, įskaitant įmones, ūkininkus, 
darbuotojus, investuotojus ir vartotojus, 
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama 
neutralizuoti poveikį klimatui, būtų 
negrįžtamas procesas ir laikui bėgant 
išmetamas ŠESD kiekis būtų palaipsniui 
mažinamas, taip pat padėti vertinti 
priemonių suderinamumą ir pažangą, 
daromą įgyvendinant poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, atlikusi išsamų poveikio 
vertinimą, Komisija turėtų pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl reglamento, kuriame būtų 
nustatyta nulinio grynojo išmetamo ŠESD 
kiekio užtikrinimo Sąjungoje iki 2050 m. 
trajektorija.



AD\1211640LT.docx 23/47 PE650.646v02-00

LT

deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________ __________________
37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21а) pastaraisiais metais nuolat augo 
žemės ūkio produktų ir maisto produktų 
importas iš trečiųjų šalių. Ši tendencija 
parodo, kad reikėtų įvertinti, kuriems iš 
trečiųjų šalių importuojamiems 
produktams taikomi reikalavimai prilygsta 
Europos Sąjungos ūkininkams 
taikomiems reikalavimams, kurie 
nustatyti siekiant ES politikos tikslų 
mažinti klimato kaitos poveikį. Iki 
2021 m. birželio 30 d. Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą ir komunikatą šia tema;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

Šiuo reglamentu, siekiant Paryžiaus 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto ilgalaikio 
temperatūros tikslo, nustatomas iki 
2050 m. Sąjungoje ir atitinkamai 
kiekvienoje valstybėje narėje 
įgyvendintinas privalomas poveikio 
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siekiant Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

klimatui neutralumo tikslas ir sistema, 
padėsianti daryti pažangą siekiant 
Paryžiaus susitarimo 7 straipsnyje 
nustatyto visuotinio prisitaikymo tikslo.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 išmetamo ir 
absorbuojamo Sąjungos teisės aktais 
reglamentuojamų ŠESD kiekio balansas – 
taigi iki tos datos ir vėliau išmetamas 
ŠESD kiekis sumažinamas iki nulinio 
grynojo išmetamo ŠESD kiekio. Kiekviena 
valstybė narė pasiekia poveikio klimatui 
neutralizavimo tikslą iki 2050 m., be kita 
ko, įgyvendindama kolektyvinius 
Sąjungos veiksmus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 atitinkamais Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis imasi būtinų 
priemonių, kad sudarytų sąlygas bendrai ir 
nacionaliniu lygiu įgyvendinti 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, atsižvelgdamos į būtinybę 
palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro, į tai, 
kad svarbu skatinti valstybių narių 
tarpusavio sąžiningumą, 
konkurencingumą, solidarumą ir teisingą 
perėjimą, taip pat į 3 straipsnio 3 dalyje 
išdėstytus trajektorijos nustatymo 
aspektus.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija, 
atsižvelgdama į 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, peržiūri Reglamento (ES) 2018/1999 
2 straipsnio 11 dalyje nurodytą Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslą ir 
išnagrinėja galimybes nustatyti naują 
2030 m. tikslą – išmetamą ŠESD kiekį 
sumažinti 55 proc., palyginti su 1990 m. 
Jei, Komisijos manymu, tą tikslą reikia iš 
dalies pakeisti, ji teikia atitinkamus 
pasiūlymus Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

3. Iki 2021 m. birželio mėn. Komisija, 
atsižvelgdama į 2 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą poveikio klimatui neutralumo 
tikslą, peržiūri Reglamento (ES) 2018/1999 
2 straipsnio 11 dalyje nurodytą Sąjungos 
2030 m. klimato politikos tikslą ir pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl naujo 2030 m. tikslo – 
išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 55 proc., 
palyginti su 1990 m., ir pasiūlo atitinkamą 
finansavimą iš ES biudžeto šiam naujam 
tikslui pasiekti. Jei, Komisijos manymu, tą 
tikslą reikia iš dalies pakeisti, ji teikia 
atitinkamus pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Šie pasiūlymai 
apima siūlomų pakeitimų poveikio 
vertinimo tyrimą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
įvertina, kaip turėtų būti iš dalies pakeisti 
Sąjungos teisės aktai, kuriais 
įgyvendinamas Sąjungos 2030 m. tikslas, 
kad būtų sudarytos sąlygos išmetamą 
ŠESD kiekį sumažinti 50–55 proc., 
palyginti su 1990 m., ir įgyvendinti 2 
straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio 
klimatui neutralumo tikslą, ir apsvarsto 
galimybę pagal Sutartis imtis reikiamų 
priemonių – be kita ko, priimti pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

4. Iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija, 
atsižvelgdama į 3 straipsnio 3 dalyje 
išdėstytus trajektorijos nustatymo 
aspektus ir 4 straipsnio 2a dalį, įvertina, 
kaip turėtų būti iš dalies pakeisti Sąjungos 
teisės aktai, kuriais įgyvendinamas 
Sąjungos 2030 m. tikslas, be kita ko, 
nustatant atsinaujinančiųjų išteklių 
naudojimo tikslus, kad būtų sudarytos 
sąlygos išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 
55 proc., palyginti su 1990 m., ir 
įgyvendinti 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą 
poveikio klimatui neutralumo tikslą, ir 
apsvarsto galimybę pagal Sutartis imtis 
reikiamų priemonių – be kita ko, priimti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
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priimamo akto.

Pagrindimas

Imantis būtinų priemonių Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu, be kita ko, nustatant išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo ir absorbavimo paskirstymą tarp ATLPS ir ne ATLPS politikos 
priemonių, reikėtų atsižvelgti į 3 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnio 2a dalyje išdėstytus 
trajektorijos nustatymo aspektus. Labai svarbu, kad Komisija didžiausią dėmesį teiktų 
laipsniškam iškastinių išteklių atsisakymui ir laipsniškam perėjimui prie atsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimo.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei, Komisijos manymu, reikia 
nustatyti tarpinį 2040 m. išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tikslą, kad iki 
2050 m. būtų pasiektas poveikio klimatui 
neutralizavimas, ji, prieš tai atlikusi 
išsamų poveikio vertinimą, iki 2028 m. 
rugsėjo 30 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai atitinkamą 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriame nustatomos 
atitinkamos siektinos vertės ir visos kitos 
būtinos priemonės. Vykdant poveikio 
vertinimą atsižvelgiama į 3 straipsnio 3 
dalyje nurodytus kriterijus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Skubiai ir nuolat naikindama 
teisės aktų keliamas kliūtis, Komisija 
užtikrina prieigą prie geriausių turimų 
technologijų ir novatoriškų sprendimų, 
padedančių mažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Jei, Komisijos manymu, reikia 
nustatyti 2040 m. ir 2050 m. tikslus dėl 
anglies dioksido šalinimo naudojant 
absorbentus, kad iki 2050 m. būtų 
pasiektas poveikio klimatui 
neutralizavimas, ji, prieš tai atlikusi 
išsamų poveikio vertinimą, iki 2028 m. 
rugsėjo 30 d. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų. 
Vykdant poveikio vertinimą atsižvelgiama 
į 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, kai tinkama, prieš tai 
atlikusi išsamų poveikio vertinimą, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriame nustatoma 
poveikio klimatui neutralumo tikslo, 
nustatyto 2 straipsnio 1 dalyje, 
įgyvendinimo iki 2050 m. Sąjungos 
lygmens trajektorija. Komisija trajektoriją 
peržiūri ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
po kiekvieno Paryžiaus susitarimo 14 
straipsnyje nurodyto bendros pažangos 
įvertinimo.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išlaidų ir ekonominį efektyvumą; a) išlaidų ir ekonominį efektyvumą, 
atsižvelgiant į išlaidas, kurias sukelia 
negrįžtami klimato sistemos ir ekosistemų 
pokyčiai, taip pat į socialines, ekonomines 
ir aplinkos apsaugos išlaidas, 
susidarančias dėl neveikimo arba uždelstų 
kovos su klimato kaita veiksmų;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) aktyvios ir tvarios miškotvarkos ir 
miško įveisimo naudą;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti tvarų žaliavų tiekimą iš aktyviai ir tvariai tvarkomų miškų. Poreikis 
užtikrinti investicijas, konkurencingumą ir aplinkosauginį veiksmingumą, į kurį atkreiptas 
dėmesys Komisijos pasiūlyme, iš tiesų svarbus ir taip pat turėtų būti taikomas laikantis 
žiedinės bioekonomikos požiūrio. ES turi padėti sumažinti dėl iškastinio kuro naudojimo 
susidarančių teršalų kiekį valstybėse narėse, kurios atsilieka šioje srityje, ir skatinti miško 
įveisimą ir tvarią ir aktyvią miškininkystę valstybėse narėse, kurios dar nepadidino savo 
miškų išteklių.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento



AD\1211640LT.docx 29/47 PE650.646v02-00

LT

3 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) tarptautinius pokyčius ir 
pastangas, dedamas siekiant ilgalaikių 
Paryžiaus susitarimo tikslų ir galutinių 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos, Biologinės įvairovės 
konvencijos bei Jungtinių Tautų 
konvencijos dėl kovos su dykumėjimu 
tikslų;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumą;

b) Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumą, augimą ir darbo vietų 
kūrimą, ypatingą dėmesį skiriant labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ, gamybos 
sistemų pritaikymui ir ūkių pelningumui;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geriausias turimas technologijas; c) geriausias turimas ir taikomas 
technologijas;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) energijos vartojimo efektyvumą, 
įperkamumą ir tiekimo saugumą;

d) energijos vartojimo efektyvumą, 
įperkamumą ir tiekimo saugumą, taip pat 
tvarios biologinės ekonomikos, kuri yra 
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pagrindinė žiedinės ekonomikos dalis, 
kaip alternatyvos iškastiniu kuru 
grindžiamai ekonomikai, skatinimą, kad 
būtų pasiektas pakeitimo poveikis;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) agroekologijos principus, kaip 
antai agroekosistemų biologinę įvairovę, 
jų specializacijos ribojimą, taip pat 
vandens, azoto, fosforo ir anglies ciklų 
optimizavimą;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) maisto gamybą, aprūpinimo 
maistu saugumą ir kokybiško maisto 
įperkamumą;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) technologinį neutralumą ir 
valstybių narių teisę nustatyti savo 
energijos rūšių derinį;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) klimatui palankias ūkininkavimo 
sistemas;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) poreikį užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą ir laipsnišką pažangą;

f) poreikį užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą ir laipsnišką pažangą, taip 
pat atsižvelgiant į Sąjungos ir valstybių 
narių įsipareigojimą sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą ir taikyti skatinamąsias 
priemones bei teikti paramą ūkininkams, 
kurie imasi taikyti tvaraus ūkininkavimo 
praktiką, kaip antai tikslusis 
ūkininkavimas, agrarinė ekologija, 
klimato kaitos atžvilgiu pažangus žemės 
ūkis, anglies dioksido kiekį dirvožemyje 
didinantis ūkininkavimas ir agrarinė 
miškininkystė, siekiant padidinti 
atsparumą ir užtikrinti ilgalaikį našumą;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) galimo anglies dioksido 
nutekėjimo prevenciją;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijų poreikį ir galimybes; g) investicijų poreikį ir galimybes, 
įskaitant turimos biudžeto paramos iš 
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Sąjungos politikos priemonių dydį;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) poreikį teikti aplinkos viešąsias 
gėrybes klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos, aplinkos apsaugos ir 
aplinkos būklės gerinimo srityse, įskaitant 
ūkininkavimą, žemės naudojimą ir 
miškininkystę;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) poreikį užtikrinti teisingą ir 
socialiai sąžiningą pertvarką;

h) poreikį užtikrinti teisingą ir 
socialiai sąžiningą pertvarką, ypač kaimo 
ir atokiose vietovėse, siekiant miesto ir 
kaimo vietovių teritorinės sanglaudos;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimą sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą ir nukreipti jį priešinga 
linkme bei sumažinti tiesioginį spaudimą 
biologinei įvairovei;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) geriausius turimus ir naujausius 
mokslinius įrodymus, įskaitant naujausias 
IPCC ataskaitas.

j) geriausius turimus ir naujausius 
mokslinius įrodymus, įskaitant naujausias 
IPCC ataskaitas ir išsamius socialinius, 
ekonominius ir sektorių poveikio 
vertinimus;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) 
įgyvendinimą, Sąjungos ir pasaulinio 
apsirūpinimo maistu saugumo 
užtikrinimą prisitaikant prie klimato 
kaitos, atsparumo klimato kaitai ir mažu 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiu pasižyminčios plėtros 
skatinimą, tuo pačiu išsaugant maisto 
gamybą;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) technologinį neutralumą ir 
valstybių narių teisę nustatyti savo 
energijos rūšių derinį;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jc) skirtingas nacionalines valstybių 
narių aplinkybes;
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės, vadovaudamosi Paryžiaus 
susitarimo 7 straipsniu, užtikrina, kad 
didinant gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinant pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos būtų daroma nuolatinė 
pažanga.

1. Atitinkamos Sąjungos institucijos ir 
valstybės narės, vadovaudamosi Paryžiaus 
susitarimo 7 straipsniu, užtikrina, kad 
didinant gebėjimą prisitaikyti bei 
atsparumą ir mažinant pažeidžiamumą dėl 
klimato kaitos būtų daroma nuolatinė 
pažanga ir užtikrina pakankamą maisto 
gamybą Sąjungos viduje, kartu išsaugant 
aukštus aprūpinimo maistu saugumo 
standartus.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės parengia ir 
įgyvendina prisitaikymo strategijas ir 
planus, kurie apima išsamias rizikos 
valdymo sistemas, grindžiamas patikimais 
klimato ir pažeidžiamumo atskaitos 
scenarijais ir pažangos vertinimais.

2. Valstybės narės parengia ir 
įgyvendina prisitaikymo strategijas bei 
planus ir įtraukia išsamias rizikos valdymo 
sistemas, grindžiamas patikimais klimato ir 
pažeidžiamumo atskaitos scenarijais ir 
pažangos vertinimais, kartu 
garantuodamos aprūpinimo maistu 
saugumą ir užtikrindamos, kad su 
importu iš trečiųjų šalių susijusi Sąjungos 
prekybos strategija atitiktų Sąjungos 
klimato tikslus.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamos Sąjungos institucijos 
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ir valstybės narės pripažįsta strateginę 
žemės ūkio svarbą Sąjungos ir 
pasauliniam apsirūpinimo maistu 
saugumui, kritinį klimato kaitos poveikį 
šiam sektoriui ir jo potencialą prisidėti 
prie klimato politikos veiksmų. Sąjunga ir 
valstybės narės padeda ūkininkams 
prisitaikyti prie neigiamo klimato kaitos 
poveikio ir skatina atsparumą klimato 
kaitai ir mažu išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiu 
pasižyminčią plėtrą nekeliant grėsmės 
maisto gamybai.

Pagrindimas

Žemės ūkis yra sektorius, kuriam klimato kaitos poveikis daro didžiausią įtaką, ir sektorius, 
strategiškai svarbus ES ir pasaulio apsirūpinimo maistu saugumui, kuriam klimato kaitos 
poveikis kelia grėsmę. Todėl ES klimato teisės akte turi būti pripažinta strateginė žemės ūkio 
svarba ir sukurta atitinkamoms ES institucijoms ir valstybėms narėms skirta sistema, kuria 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos prisitaikymui, atsparumui ir mažu šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimu pasižyminčiai plėtrai tokiu būdu, kad nekiltų grėsmė maisto 
gamybai, kaip nustatyta Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1b dalyje.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Sąjungos institucijos išnagrinėja 
galimybę įdiegti anglies dioksido kreditų 
sistemas, įskaitant, kai tinkama, žemės 
ūkio sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų pašalinimo (vykdant 
CO2 sekvestraciją naudojant žemę, 
dirvožemyje ir biomasėje) sertifikavimą, 
kad iki 2050 m. būtų pasiektas poveikio 
klimatui neutralizavimas, sukuriant 
atskirą anglies dioksido šalinimo rinką 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sekvestracijai žemėje. Ši sistema 
grindžiama išsamiais tarpusavyje 
peržiūrėtais moksliniais duomenimis ir ją 
turi įvertinti bei patvirtinti Komisija 
užtikrinant, kad klimato politikos veiksmų 
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priemonės nedarytų neigiamos įtakos 
biologinei įvairovei, aplinkai arba 
visuomenei ir visuomenės sveikatai ir 
atitiktų visas tinkamas ir proporcingas su 
tvarumu susijusias ekonomikos politikos 
priemones. Iki 2021 m. birželio 30 d. 
atitinkamos Sąjungos institucijos pateikia 
vertinimo ataskaitą šiuo klausimu.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Įgyvendindamos 3 straipsnyje 
apibrėžtą trajektoriją, Sąjungos 
institucijos prisitaikymo strategijose ir 
planuose panaudoja visas turimas 
ekonomikos politikos priemones, jeigu jos 
yra tinkamos ir proporcingos siekiamiems 
tikslams. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas ir pagerinti importo gamybos 
standartus, tos iniciatyvos gali apimti visų 
pirma PPO taisykles atitinkantį pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Komisija parengia rodiklių, pagal 
kuriuos vertinamas visuomenės, aplinkos 
ir ekonomikos atsparumas klimato kaitai, 
rinkinį. Europos aplinkos agentūra 
padeda Komisijai parengti šiuos rodiklius, 
atsižvelgdama į savo metinę darbo 
programą.

Pakeitimas 64
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Žemės ūkio konsultacinės tarnybos 
turi galimybę gauti finansavimą, kad 
teiktų informaciją ūkininkams ir su jais 
dalytųsi geriausia patirtimi ir taip padėtų 
jiems prisitaikyti prie klimato kaitos 
keliamų sunkumų, pvz., sausrų ir 
potvynių.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f. Atitinkamos Sąjungos institucijos 
ir valstybės narės pripažįsta tvarios ir 
aktyvios miškotvarkos svarbą užtikrinant 
tvarų žaliavų tiekimą pereinant prie 
žiedinės ekonomikos.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrą visų valstybių narių 
pažangą, daromą siekiant 2 straipsnio 1 
dalyje nustatyto poveikio klimatui 
neutralumo tikslo, kurio įgyvendinimas 
išreikštas 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
trajektorija;

a) bendrą ir nacionalinę visų 
valstybių narių pažangą, daromą siekiant 2 
straipsnio 1 dalyje nustatyto poveikio 
klimatui neutralumo tikslo, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija;

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrą visų valstybių narių 
pažangą, daromą prisitaikant prie klimato 
kaitos, kaip nurodyta 4 straipsnyje.

b) bendrą ir nacionalinę visų 
valstybių narių pažangą, daromą 
prisitaikant prie klimato kaitos, kaip 
nurodyta 4 straipsnyje.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Komisija to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir paskelbia viešai.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos priemonių suderinamumą 
su 2 straipsnio 1 dalyje nustatytu poveikio 
klimatui neutralumo tikslu, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija;

a) Sąjungos priemonių ir politikos, 
taip pat visų Europos žaliajame kurse 
išdėstytų iniciatyvų suderinamumą su 2 
straipsnio 1 dalyje nustatytu poveikio 
klimatui neutralumo tikslu, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija, ir aspektais, 
kurie lėmė tos trajektorijos nustatymą, 
nurodytais 3 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ba) Sąjungos prekybos politikos 
suderinamumą su šiame reglamente 
nustatytu aplinkos apsaugos tikslu;

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei, remdamasi 1 ir 2 dalyse 
nurodytu vertinimu, Komisija nustato, kad 
Sąjungos priemonės yra nesuderinamos su 
2 straipsnio 1 dalyje nustatytu poveikio 
klimatui neutralumo tikslu ar netinkamos 
tam, kad būtų užtikrinta prisitaikymo prie 
klimato kaitos pažanga, nurodyta 4 
straipsnyje, arba kad pažanga, daroma 
siekiant poveikio klimatui neutralumo 
tikslo arba prisitaikant prie klimato kaitos, 
nurodyta 4 straipsnyje, yra nepakankama, ji 
peržiūri 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
trajektoriją ir kartu pagal Sutartis imasi 
reikiamų priemonių.

3. Jei, remdamasi 1 ir 2 dalyse 
nurodytu vertinimu, Komisija nustato, kad 
Sąjungos priemonės yra nesuderinamos su 
2 straipsnio 1 dalyje nustatytu poveikio 
klimatui neutralumo tikslu ar netinkamos 
tam, kad būtų užtikrinta prisitaikymo prie 
klimato kaitos pažanga, nurodyta 4 
straipsnyje, arba kad pažanga, daroma 
siekiant poveikio klimatui neutralumo 
tikslo arba prisitaikant prie klimato kaitos, 
nurodyta 4 straipsnyje, yra nepakankama, ji 
pagal Sutartis imasi reikiamų priemonių.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., o vėliau kas 5 
metus Komisija įvertina:

Iki 2023 m. rugsėjo 30 d., o vėliau kas 5 
metus Komisija pagal subsidiarumo 
principą įvertina:

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remdamasi pagal Reglamentą (ES) 
2018/1999 teikiamais nacionaliniais 

a) remdamasi pagal Reglamentą (ES) 
2018/1999 teikiamais nacionaliniais 
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energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais arba kas dvejus metus teikiamomis 
pažangos ataskaitomis tiek, kiek jie susiję 
su 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto poveikio 
klimatui neutralumo tikslo įgyvendinimu, – 
nustatytų nacionalinių priemonių 
suderinamumą su tuo tikslu, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija;

energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais arba kas dvejus metus teikiamomis 
pažangos ataskaitomis, Bioenergijos 
tvarumo ataskaita ir BŽŪP strateginiais 
planais, pateiktais pagal Reglamentą, 
kuriuo nustatomos paramos strateginiams 
planams, kuriuos valstybės narės turi 
parengti pagal bendrą žemės ūkio 
politiką, taisyklės tiek, kiek jie susiję su 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimu ir 2030 m. 
natūraliais absorbentais pašalinamo 
ŠESD kiekio didinimo bei 2 straipsnyje 
nustatyto poveikio klimatui neutralumo 
tikslo įgyvendinimu, – nustatytų 
nacionalinių priemonių suderinamumą su 
tuo tikslu, kurio įgyvendinimas išreikštas 3 
straipsnio 1 dalyje nurodyta trajektorija;

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Komisija viešai skelbia ir pateikia tą 
vertinimą ir to vertinimo išvadas kartu su 
atitinkamais kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 35 straipsnį 
parengta Energetikos sąjungos būklės 
ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija, tinkamai 
atsižvelgdama į bendrą pažangą, įvertintą 
pagal 5 straipsnio 1 dalį, nustato, kad 
valstybės narės priemonės yra 
nesuderinamos su tuo tikslu, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija, arba 

2. Jei Komisija, tinkamai 
atsižvelgdama į bendrą ir nacionalinę 
pažangą, įvertintą pagal 5 straipsnio 1 dalį, 
nustato, kad valstybės narės priemonės yra 
nesuderinamos su tuo tikslu, kurio 
įgyvendinimas išreikštas 3 straipsnio 1 
dalyje nurodyta trajektorija, arba 
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netinkamos, kad būtų užtikrinta 
prisitaikymo prie klimato kaitos pažanga, 
nurodyta 4 straipsnyje, ji tai valstybei narei 
gali pateikti rekomendacijų. Komisija 
tokias rekomendacijas skelbia viešai.

netinkamos, kad būtų užtikrinta 
prisitaikymo prie klimato kaitos pažanga, 
nurodyta 4 straipsnyje, ji tai valstybei nare 
pateikia rekomendacijų. Komisija viešai 
paskelbia šią informaciją visomis ES 
oficialiosiomis kalbomis.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkama valstybė narė savo 
pirmoje pažangos ataskaitoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) 2018/1999 17 
straipsnį kitais metais po metų, kuriais 
buvo pateikta rekomendacija, išdėsto, kaip 
ji tinkamai atsižvelgė į rekomendaciją. 
Jeigu atitinkama valstybė narė nusprendžia 
į rekomendaciją ar kurią nors esminę jos 
dalį neatsižvelgti, ji pateikia Komisijai 
argumentus;

b) atitinkama valstybė narė savo 
pirmoje pažangos ataskaitoje, teikiamoje 
pagal Reglamento (ES) 2018/1999 17 
straipsnį kitais metais po metų, kuriais 
buvo pateikta rekomendacija, išdėsto, kaip 
ji tinkamai atsižvelgė į rekomendaciją ir 
priimtas priemones. Jeigu atitinkama 
valstybė narė nusprendžia į rekomendaciją 
ar kurią nors esminę jos dalį neatsižvelgti, 
ji pateikia Komisijai argumentus;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) EAA ataskaitomis; b) EAA ir kitų ES įstaigų 
ataskaitomis;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos statistika ir duomenimis, 
įskaitant, jei turima, duomenis apie 
nuostolius, patirtus dėl neigiamo klimato 

c) Europos statistika ir duomenimis, 
įskaitant, jei turima, duomenis priemonių, 
kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, 
ekonominį ir teritorinį poveikį bei poveikį 
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poveikio, ir užimtumui, taip pat duomenis apie 
nuostolius, patirtus dėl neigiamo klimato 
poveikio, ir apskaičiuotas neveikimo arba 
uždelstų klimato politikos veiksmų 
išlaidas, įskaitant duomenis apie 
užimtumo padidėjimą ir sumažėjimą, ir

Pagrindimas

Komisija turėtų būti informuojama pateikiant duomenis, atspindinčius visus tris tvarumo 
ramsčius, t. y. aplinkos, socialinį ir ekonominį tvarumą. Ši pertvarka taip pat reikš, kad tam 
tikrose ekonomikos srityse bus sukurta naujų darbo vietų; tai taip pat taikytina maisto ir 
žemės ūkio sektoriams.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visa papildoma informacija apie 
aplinkos atžvilgiu tvarias Sąjungos ir 
valstybių narių investicijas, įskaitant, kai 
turima, informaciją apie investicijas, 
atitinkančias Reglamento (ES) 2020/... 
[Taksonomijos reglamento] reikalavimus.

e) visa papildoma informacija apie 
aplinkos atžvilgiu tvarias Sąjungos ir 
valstybių narių investicijas ir trečiųjų šalių 
palankumo klimatui sertifikavimo 
sistemas, įskaitant, kai turima, informaciją 
apie investicijas, atitinkančias Reglamento 
(ES) 2020/... [Taksonomijos reglamento] 
reikalavimus.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 
31 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl 
priemonių, kuriomis remiamas klimatui 
palankus ūkininkavimas ir maisto 
gamyba taikant trečiųjų šalių 
sertifikavimo sistemas. Remdamasi ta 
ataskaita Komisija taip pat atlieka 5 ir 6 
straipsniuose nurodytą vertinimą.



AD\1211640LT.docx 43/47 PE650.646v02-00

LT

Pagrindimas

Trečiųjų šalių sertifikavimas bus vienas iš būdų nustatyti bendrą ES standartą dėl klimatui 
palankios gamybos. Nustačius bendrus standartus, bus atlyginta ūkininkams ir 
kooperatyvams, kuriems pavyksta pagaminti daugiau mažesnėmis sąnaudomis, tokiu būdu 
apribojant produkcijos vieneto poveikį klimatui. Tačiau reikia pripažinti, kad visiškai 
pašalinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo žemės ūkio sektoriuje yra neįmanoma.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija bendradarbiauja su visomis 
visuomenės grupėmis, kad sudarytų joms 
sąlygas ir jas įgalintų imtis veiksmų, 
kuriais siekiama kurti neutralaus poveikio 
klimatui ir klimato kaitos poveikiui 
atsparią visuomenę. Komisija sudaro 
palankesnes sąlygas visais lygmenimis, 
įskaitant nacionalinį, regioninį ir vietos 
lygmenis, vykdyti įtraukų ir visiems 
socialiniams partneriams, piliečiams ir 
pilietinei visuomenei prieinamą procesą, 
per kurį būtų keičiamasi geriausia patirtimi 
ir nustatomi veiksmai, kuriais būtų 
prisidedama prie šio reglamento tikslų 
įgyvendinimo. Be to, Komisija gali 
pasinaudoti valstybių narių pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 11 straipsnį 
užmegztais daugiapakopiais dialogais 
klimato ir energetikos klausimais.

Komisija bendradarbiauja su visomis 
visuomenės grupėmis, kad sudarytų joms 
sąlygas ir jas įgalintų imtis veiksmų, 
kuriais siekiama kurti neutralaus poveikio 
klimatui ir klimato kaitos poveikiui 
atsparią visuomenę. Komisija sudaro 
palankesnes sąlygas visais lygmenimis, 
įskaitant nacionalinį, regioninį ir vietos 
lygmenis, vykdyti įtraukų ir visiems 
socialiniams partneriams, piliečiams ir 
pilietinei visuomenei prieinamą procesą, 
per kurį būtų keičiamasi geriausia patirtimi 
ir nustatomi veiksmai, kuriais būtų 
prisidedama prie šio reglamento tikslų 
įgyvendinimo. Komisija atsižvelgia į 
Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų, 
gamintojų, darbuotojų, vartotojų ir jiems 
atstovaujančių organizacijų bei 
kooperatyvų, taip pat nevyriausybinių 
organizacijų nuomones bei pasiūlymus ir 
padeda jiems vykdant pertvarką. Komisija, 
laikydamasi skaidrumo, skelbia tokių 
ryšių palaikymo registrą. Be to, Komisija 
gali pasinaudoti valstybių narių pagal 
Reglamento (ES) 2018/1999 11 straipsnį 
užmegztais daugiapakopiais dialogais 
klimato ir energetikos klausimais.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų delegavimas

1. 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo ... [Leidinių biuras: šio 
reglamento įsigaliojimo data].
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 3 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
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pratęsiamas dviem mėnesiais.
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