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Pakeitimas 1
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. kadangi ES valstybės narės teikia 
daug subsidijų daug energijos 
suvartojantiems pramonės sektoriams, 
teikdamos jiems fiskalinę paramą, 
įskaitant sunaudojamos energijos 
mokesčių lengvatas, taip pat kainos ir 
pajamų paramą daug energijos 
suvartojančioms įmonėms ir procesams1a;
_________________
1a Europos veiksmų klimato srityje tinklas, 
„European Fat Cats: EU energy intensive 
industrie: paid to pollute, not to 
decarbonise“, 2018 m. balandžio mėn.

Or. en

Pakeitimas 2
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. kadangi iš pradžių pramonės 
subjektų gautų apyvartinių taršos leidimų 
perviršis lemia nepagrįstą netikėtai didelį 
pelną (2008–2015 m. laikotarpiu daugiau 
kaip 25 mlrd. EUR)1b;
_________________
1b Europos veiksmų klimato srityje tinklas, 
„European Fat Cats: EU energy intensive 
industrie: paid to pollute, not to 
decarbonise“, 2018 m. balandžio mėn.
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Or. en

Pakeitimas 3
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. kadangi intensyviai energiją 
vartojantys pramonės sektoriai yra 
atsakingi už didelę dalį bendrai pasaulyje 
suvartojamos energijos (37 proc.) ir už 
didelę dalį oro taršos – maždaug už 
penktadalį viso išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio;

Or. en

Pakeitimas 4
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1c. kadangi oro tarša turi sunkių 
padarinių sveikatai; oro tarša kasmet 
lemia 231 554 pirmalaikes mirtis Europos 
Sąjungoje ir beveik ketvirtį jų lemia 
intensyviai energiją vartojantys pramonės 
sektoriai;

Or. en

Pakeitimas 5
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
-1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1d. kadangi oro tarša lemia dideles 
ekonomines sąnaudas – vidutinės metinės 
sveikatos srities išlaidos siekia mažiausiai 
215 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 6
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmas (angl. 
CBAM) turėtų būti atidėtas, kol bus 
išnaikintas COVID-19 ir kol visiškai 
atsigaus Europos ekonomika (3 metus 
vidutiniškai augs po 2,5 proc. BVP);

Or. en

Pakeitimas 7
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 8
Luděk Niedermayer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindiniai pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslai turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu ir sukurti vienodas 
sąlygas vidaus ir užsienio gamintojams, 
kurios skatintų ES įsteigtų įmonių 
konkurencingumą ir mažo anglies 
dioksido kiekio gamybą Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 9
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus sprendžiant problemą 
dėl anglies dioksido nutekėjimo, didinant 
mažo anglies dioksido kiekio procesų ir 
produktų paklausą ir mažinant produktų 
anglies dioksido kiekį; mano, kad 
galutinis tikslas turėtų būti siekti sukurti 
visuotinę klimato politiką su visuotine 
anglies dioksido kaina;

Or. en
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Pakeitimas 10
Paul Tang, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus skatinant su importu 
susijusio išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimą 
ir investicijas į žaliąją ir efektyviai 
energiją vartojančią technologiją Europos 
ir pasaulio lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 11
Joachim Schuster

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. palankiai vertina Europos tikslą 
iki 2050 m. socialiai teisingu būdu pereiti 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ir 60 proc. tikslą 
2030 metams; susirūpinęs pažymi per 
mažus užmojus klimato atžvilgiu ES 
ekonomikos politikoje bei daugelyje kitų 
politikos sričių; ragina, kad Paryžiaus 
susitarimas ir jame nustatytas 1,5 laipsnio 
tikslas būtų pagrindinis ekonomikos 
politikos principas, pagal kurį turėtų būti 
pritaikytos visos iniciatyvos; mano, kad 
pagrindinis pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo (angl. CBAM) 
tikslas turėtų būti remti ES ekologijos 
tikslus kovojant su anglies dioksido 
nutekėjimu; pažymi, kad galutinis šios 
iniciatyvos tikslas turėtų būti visuotinė 
sistema, nes decentralizuotos klimato 
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apsaugos priemonės neturės 
pageidaujamo poveikio ir tik gali lemti 
anglies dioksido nutekėjimą bei neigiamą 
poveikį Europos pramonei; todėl siūlo 
eksternalizuoti ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) 
kaip galimą CBAM; tikisi, kad Komisija 
inicijuos derybas dėl visuotinio požiūrio 
per PPO arba G20 sistemą;

Or. en

Pakeitimas 12
Manon Aubry

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. primena tarptautinius Sąjungos 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą; pripažįsta žaliąjį kursą, tikslą 
iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui 
neutralumą ir naujai paskelbtą tikslą, dėl 
kurio balsavo Europos Parlamentas, iki 
2030 m. bent 60 proc. sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 
atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
tarptautinių pastangų klimato politikos 
srityje siekiant apriboti pasaulinį atšilimą 
iki 1,5 C; mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus ir kovoti su klimato 
kaita, visų pirma kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

Or. en

Pakeitimas 13
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu; pabrėžia, kad CBAM 
turėtų būti pateiktas kartu su 2050 m. 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslu ir reikiamais ES 
pramonės pertvarkos planais;

Or. en

Pakeitimas 14
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su pasaulyje 
išmetamu ŠESD kiekiu, sudarant sąlygas 
teisingai pertvarkai ir siekiant pagrindinio 
tikslo – strateginio ES atsparumo;

Or. en

Pakeitimas 15
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
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dioksido nutekėjimu; dioksido nutekėjimu, bet nepažeidžiant 
PPO taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 16
Agnès Evren

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus ir pasiekti Paryžiaus 
susitarime nustatytus klimato tikslus 
kovojant su anglies dioksido nutekėjimu;

Or. fr

Pakeitimas 17
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
ekologijos tikslus kovojant su anglies 
dioksido nutekėjimu;

1. mano, kad pagrindinis pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo 
(angl. CBAM) tikslas turėtų būti remti ES 
klimato srities tikslus ir prisidėti siekiant 
iki 2040 m. neutralizuoti poveikį klimatui;

Or. en

Pakeitimas 18
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
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1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad pagal Paryžiaus 
susitarimą CBAM nėra reikalingas, nes 
visos šalys susitarė įgyvendinti susijusią 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
politiką; mano, kad CBAM įvedimas būtų 
ES nepasitikėjimo pareiškimas trečiųjų 
šalių atžvilgiu; primena, kad Europos 
žaliojo kurso komunikate nurodyta, kad 
trečiosios šalys turėtų turėti tokius pačius 
klimato politikos užmojus kaip ir ES;

Or. en

Pakeitimas 19
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad CBAM įvedimu brangi 
ekologinė gamyba intensyviai energiją 
vartojančiuose ES pramonės sektoriuose 
apsaugoma nuo pigesnių didelio anglies 
dioksido kiekio alternatyvių, todėl 
sumažinamas konkurencinis spaudimas 
mažinti kainą; todėl atmeta CBAM kaip 
priemonę, kuria skatinamas žaliasis 
protekcionizmas;

Or. en

Pakeitimas 20
Agnès Evren

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1a. yra įsitikinęs, kad anglies dioksido 
mokesčio mechanizmas yra tinkama 
priemonė veiksmingai prisidėti prie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo pasaulyje;

Or. fr

Pakeitimas 21
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina Komisijos 
ketinimą pasiūlyti CBAM, kuris užtikrintų 
tikslesnį anglies dioksido kiekio 
atspindėjimą importo kainoje;

Or. en

Pakeitimas 22
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primygtinai teigia, kad CBAM turi 
atitikti Pasaulio prekybos organizacijos 
(PPO) taisykles, nes pagal jas turi būti 
nediskriminuojami gamintojai, jis turi 
būti grindžiamas objektyviais kriterijais ir 
juo turi būti siekiama aiškaus aplinkos 
apsaugos tikslo;

Or. en

Pakeitimas 23
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang
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Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. atkreipia dėmesį į įvairias politines 
priemones, pagal kurias galima 
įgyvendinti CBAM – nuo mokestinių 
priemonių iki ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos pagrindu 
veikiančių mechanizmų, pavyzdžiui:
i) importo mokestis – paprasta 
administruoti priemonė, užtikrinanti tvirtą 
ir stabilų aplinkosauginės kainos signalą, 
ji suderinama su PPO taisyklėmis, jeigu 
atspindi ES ATLPS kainos už toną 
poveikį;
ii) anglies dioksido akcizo mokestis, kurį 
būtų galima taikyti su produktais 
susijusiam išmetamam ŠESD kiekiui ir 
kuris siųstų stabilų kainos signalą; toks 
akcizo mokestis suteiktų galimybę išlaikyti 
ES eksporto konkurencingumą ir ES 
aplinkosaugines paskatas, kartu taikant 
įsigytų taršos leidimų ir sumokėto akcizo 
mokesčio derinimo sistemą bei teisėtus 
atskaitymus, kad ES gamintojai galėtų 
veikti vienodomis sąlygomis Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų;
iii) nacionalinės ATLPS, kurios sudarytų 
lygiagrečią sistemą, atspindinčią ES 
ATLPS kainas ir neiškreipiančią ES 
ATLPS taršos leidimų kainų 
pusiausvyros;

Or. en

Pakeitimas 24
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1d. jeigu CBAM būtų fiskalinio 
pobūdžio, palankiai vertina galimybę 
pasiūlyti mechanizmą pagal SESV 192 
straipsnio 2 dalį, kad būtų sukurta 
veiksmingesnė ir demokratiškesnė 
sprendimų priėmimo procedūra ES 
energetikos ir klimato politikos srityje;

Or. en

Pakeitimas 25
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

2. siūlo neįgyvendinti pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmo, visų 
pirma COVID krizės akivaizdoje, nes jis 
neišvengiamai lems didesnes vartotojų 
kainas ir taip dar labiau pablogins jau ir 
taip sudėtingą daugelio ES piliečių ir 
šeimų finansinę padėtį;

Or. en

Pakeitimas 26
Paul Tang, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 

2. pažymi, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmą 
įgyvendinus kaip papildomą ES ATLPS 
dalį, importuotojai privalėtų pirkti leidimus 
už išmestą anglies dioksido kiekį, tenkantį 
jų produktams; pažymi, kad su tokiu 
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tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

mechanizmu yra susijęs pavojus dėl 
užsienio jėgų kišimosi į ES ATLPS 
pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 27
Manon Aubry

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

2. siūlo, pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą sukurti kaip 
alternatyvą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemai (ES ATLPS), nes jau 
įrodyta, kad ji yra labai neveiksminga 
mažinant anglies dioksido kainą; 
pabrėžia, kad taikant šį mechanizmą į 
anglies dioksido kiekio kainodarą reikia 
įtraukti transporto sektoriuje išmetamus 
teršalus; primygtinai ragina taikant šį 
mechanizmą siekti sumažinti ES su 
importu susijusią išmetamųjų teršalų dalį; 
pažymi, kad šiuo mechanizmu turėtų būti 
užtikrinta viena anglies dioksido kaina tiek 
vietos gamintojams, tiek importuotojams;

Or. en

Pakeitimas 28
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmą 
įgyvendinti kaip papildomą ES apyvartinių 

2. ragina Komisiją įvertinti visas 
skirtingas galimybes nustatyti pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, 
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taršos leidimų prekybos sistemos (ES 
ATLPS) dalį, pagal kurią importuotojai 
privalėtų pirkti leidimus už išmestą anglies 
dioksido kiekį, tenkantį jų produktams; 
pažymi, kad šiuo mechanizmu turėtų būti 
užtikrinta viena anglies dioksido kaina tiek 
vietos gamintojams, tiek importuotojams;

be kita ko, kaip papildomą ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos (ES 
ATLPS) dalį, pagal kurią importuotojai 
privalėtų pirkti leidimus už išmestą anglies 
dioksido kiekį, tenkantį jų produktams; 
pažymi, kad šiuo mechanizmu turėtų būti 
užtikrinta viena anglies dioksido kaina tiek 
vietos gamintojams, tiek importuotojams;

Or. en

Pakeitimas 29
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

2. siūlo pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pabrėžia, kad ES 
ATLPS paspartės perskaičiavus viršutinės 
ribos bazę ir pakoregavus linijinį 
mažinimo koeficientą, kad būtų sukurta 
plačių užmojų ir prasminga anglies 
dioksido kainodara ir būtų pasiektas 
reikiamas išmetamo ŠESD kiekio 
sumažinimas, laikantis atnaujinto 
2030 m. Sąjungos tikslo klimato kaitos 
srityje ir tikslo ne vėliau kaip iki 2050 m. 
Sąjungoje pasiekti nulinį išmetamo ŠESD 
kiekio lygį; pažymi, kad šiuo mechanizmu 
turėtų būti užtikrinta viena anglies dioksido 
kaina tiek vietos gamintojams, tiek 
importuotojams;

Or. en

Pakeitimas 30
Agnès Evren
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

2. siūlo pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams; laikosi 
nuomonės, kad anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas neturi tapti neproporcinga 
našta Europos įmonėms, visų pirma 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);

Or. fr

Pakeitimas 31
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Danuta Maria Hübner, 
Luděk Niedermayer, Jessica Polfjärd

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

2. siūlo pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą priemonę prie ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos (ES 
ATLPS), pagal kurią importuotojai 
privalėtų pirkti leidimus iš specialaus 
virtualaus rezervo, atspindinčio ES 
anglies dioksido kainą, už išmestą anglies 
dioksido kiekį, tenkantį jų produktams, kol 
trečiosios šalys neturės panašios į ES 
ATLPS didžiausio leidžiamo išmetamųjų 
teršalų kiekio nustatymo ir leidimų 
prekybos sistemos; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
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gamintojams, tiek importuotojams;

Or. en

Pakeitimas 32
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

2. siūlo pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams; todėl 
atitinkamai padidėtų bendras apyvartinių 
taršos leidimų kiekis, kad būtų išvengta 
staigaus kainų pakilimo;

Or. en

Pakeitimas 33
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 

2. siekiant įgyvendinti PPO 
reikalavimus dėl užsienio eksportuotojų 
nediskriminavimo, siūlo pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmą 
įgyvendinti kaip papildomą ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos (ES 
ATLPS) dalį, pavyzdžiui, reikalaujant, kad 
importuotojai pirktų leidimus už su jų 
produktais susijusį išmestą anglies 
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gamintojams, tiek importuotojams; dioksido kiekį, panašiai kaip ATLPS; 
pažymi, kad šiuo mechanizmu turėtų būti 
užtikrinta viena anglies dioksido kaina tiek 
vietos gamintojams, tiek importuotojams;

Or. en

Pakeitimas 34
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. siūlo, kad pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams; pažymi, kad šiuo 
mechanizmu turėtų būti užtikrinta viena 
anglies dioksido kaina tiek vietos 
gamintojams, tiek importuotojams;

2. siūlo pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą įgyvendinti kaip 
papildomą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos (ES ATLPS) dalį, pagal 
kurią importuotojai privalėtų pirkti 
leidimus už išmestą anglies dioksido kiekį, 
tenkantį jų produktams, tuo tikslu 
sukuriant specialų importo taršos leidimų 
rezervą; pažymi, kad šiuo mechanizmu 
turėtų būti užtikrinta viena anglies dioksido 
kaina tiek vietos gamintojams, tiek 
importuotojams;

Or. en

Pakeitimas 35
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu sukurti 
CBAM kaip ES ATLPS atspindį, kad būtų 
sukurtos vienodos sąlygos vidaus 
gamintojams ir importuotojams; tačiau 
pažymi, kad tai reikštų ES ATLPS 
peržiūrą, kad šios sistemos trūkumai 
nebūtų perkelti į CBAM; šiuo atžvilgiu 
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pabrėžia, kad ES ATLPS nebuvo labai 
veiksminga priemonė siekiant išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tikslų; atkreipia 
dėmesį į teorinės didžiausios išmetamų 
teršalų ribos ir faktinio šiuo metu 
išmetamo teršalų kiekio skirtumą; siūlo 
apsvarstyti galimybę stabdyti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą ir 
visiškai išplėsti ES ATLPS taikymą 
kitiems sektoriams, pvz., aviacijos ir kitų 
transporto rūšių;

Or. en

Pakeitimas 36
Paul Tang, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad 2020 m. dėl 
ekonomikos nuosmukio, kurį sukėlė su 
COVID-19 susijusios judėjimo suvaržymo 
priemonės, labai smarkiai sumažėjo ES 
taršos leidimų kaina, primena apie 
nestabilias ES ATLPS kainos signalo 
savybes ir todėl ragina, kad bet kokia 
CBAM politikos priemone būtų užtikrinta, 
jog bus sumokėta mažiausia kaina už CO2 
toną ir ji atspindės būsimą reikiamą 
kainos didinimą, šiuo atžvilgiu primena, 
kad pasiūlymas dėl CBAM turi būti 
teikiamas kartu su ES ATLPS peržiūra;

Or. en

Pakeitimas 37
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją atlikti išsamų 
skirtingų mechanizmo formų poveikio 
aplinkai ir su sveikata susijusio poveikio 
vertinimą; pataria Komisijai šį aplinkos 
apsaugos kriterijų laikyti pagrindiniu 
veiksniu renkantis mechanizmo formą; 
ragina Komisiją kuo greičiau ir prieš 
paskelbiant jos teisėkūros procedūra 
priimamo akto pasiūlymą viešai paskelbti 
poveikio vertinimo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 38
Manon Aubry

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad šis mechanizmas 
turėtų būti platesnio politikos priemonių 
rinkinio dalis, kad būtų galima sumažinti 
mūsų ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro; ragina persvarstyti ES 
valstybės pagalbos taisykles siekiant 
užtikrinti tinkamą paramą stiprios nuo 
iškastinio kuro nepriklausomos 
pramoninės bazės sukūrimui Sąjungoje; 
primygtinai ragina taikant šį mechanizmą 
siekti sumažinti ES su importu susijusią 
išmetamųjų teršalų dalį, o tai reiškia, kad 
turi būti mažinamos vertės grandinės ir jų 
trukmė;

Or. en

Pakeitimas 39
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina, kad siūlomas 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas nebūtų taikomas jokiam 
importui, kad būtų išvengta vidaus rinkos 
iškraipymo;

Or. en

Pakeitimas 41
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. ragina Komisiją įvertinti visam 
importui taikomo CBAM poveikį, tačiau 
primygtinai ragina užtikrinti, kad 
ankstyvuoju įgyvendinimo etapu būtų 
įtraukti bent jau visi daug energijos 
naudojantys sektoriai, kad būtų užtikrinta 
galimybė greitai pasiekti ES 
aplinkosaugos tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 42
Manon Aubry

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. siūlo laipsnišką mechanizmą, 
kuris pirmiausia apimtų daug išmetamųjų 
teršalų išmetančius ir didžiausia anglies 
dioksido nutekėjimo rizika pasižyminčius 
sektorius, o ilgainiui jį būtų galima 
išplėsti ir pritaikyti visam importui; 
pabrėžia, kad siūlomą pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmą galiausiai 
reikėtų taikyti visam importui, kad būtų 
išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

Or. en

Pakeitimas 43
Luděk Niedermayer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. mano, kad CBAM turėtų būti 
taikomas visam importui, tačiau 
pradiniame etape jau iki 2023 m. jis 
turėtų apimti energetikos sektorių ir 
energijai imlius pramonės sektorius, pvz., 
cemento, plieno, cheminių medžiagų ir 
trąšų gamybos sektorius, kurie vis dar 
lemia 94 proc. Sąjungos pramonės 
išmetamųjų teršalų;

Or. en

Pakeitimas 44
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Inese Vaidere, Jessica 
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Polfjärd

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. mano, kad CBAM turėtų būti 
taikomas visam importui, tačiau 
pradiniame etape jau iki 2023 m. jis 
turėtų apimti energetikos sektorių ir 
energijai imlius pramonės sektorius, pvz., 
cemento, plieno, cheminių medžiagų ir 
trąšų gamybos sektorius, kuriems ir toliau 
skiriama daug nemokamų leidimų ir kurie 
vis dar lemia 94 proc. Sąjungos pramonės 
išmetamųjų teršalų;

Or. en

Pakeitimas 45
Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. mano, kad galiausiai CBAM 
turėtų būti taikomas visam importui, bet iš 
pradžių jis turėtų būti taikomas, 
pavyzdžiui, energijai imliems pramonės 
sektoriams, kaip antai, cemento, plieno, 
cheminių medžiagų ir trąšų;

Or. en

Pakeitimas 46
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina, kad siūlomas 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas būtų pagrįstas išsamiu 
poveikio vertinimu, kurį vykdant ir 
sektorių lygmeniu būtų įvertintas 
skirtingų galimybių poveikis; mano, kad 
CBAM reikėtų taikyti palaipsniui, visų 
pirma taikant atrinktiems produktams, 
susijusiems su sektoriais, kuriuose vyksta 
anglies dioksido nutekėjimas; primygtinai 
ragina, kad siūlomu CBAM būtų išvengta 
vidaus rinkos iškraipymo;

Or. en

Pakeitimas 47
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina, kad siūlomas 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas pirmiausia apimtų 
sektorius, kuriuose išmetama daugiausia 
anglies dioksido, o vėliau ilgainiui būtų 
plečiamas; pabrėžia, kad dėl to neturėtų 
atsirasti vidaus rinkos iškraipymų ir kad 
mechanizmas turėtų būti taikomas tik 
iškart nutrauktus nemokamų leidimų ir 
valstybės pagalbos, kurie skiriami siekiant 
kompensuoti netiesiogines šių sektorių 
išlaidas, teikimą;

Or. en

Pakeitimas 48
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina siūlomą pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą 
taikyti visiems sektoriams, kuriems 
taikoma ES ATLPS, kad būtų išvengta 
vidaus rinkos iškraipymo; mano, kad 
CBAM taip pat galėtų būti taikomas 
produktams, kuriuose naudojama daug 
šių energijai imlių žaliavų, dėl kurių visų 
pirma gali kilti anglies dioksido 
nutekėjimo rizika;

Or. en

Pakeitimas 49
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina siūlomą pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą 
taikyti visam importui, kad būtų išvengta 
vidaus rinkos iškraipymo; pabrėžia, kad 
būtina svarstyti įtraukti į importą ne tik su 
produktu, bet ir su siuntimu susijusį 
išmetamųjų teršalų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 50
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina, kad pradėjus 
nuo kelių bandomųjų sektorių, pvz., 
plieno, cemento, trąšų ir elektros 
energijos, galiausiai siūlomas pasienio 
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anglies dioksido mokesčio mechanizmas 
būtų taikomas visam importui, kad būtų 
išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

Or. en

Pakeitimas 51
Luis Garicano

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina, kad visoms su 
importu susijusioms medžiagoms, 
kurioms taikoma ES ATLPS, būtų 
taikomas CBAM, kad būtų išvengta 
nevienodų sąlygų produktams vidaus 
rinkoje ir iškraipymų tiekimo grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 52
Agnès Evren

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina siūlomą pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą 
taikyti visam importui, kad būtų išvengta 
vidaus rinkos iškraipymo ir būtų 
užtikrintas ES ekonomikos 
konkurencingumas;

Or. fr

Pakeitimas 53
Sirpa Pietikäinen
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primygtinai ragina, kad siūlomą 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą taikyti visam importui, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo;

3. primygtinai ragina siūlomą pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą 
taikyti visam importui, kad būtų išvengta 
pasaulinės rinkos iškraipymo;

Or. en

Pakeitimas 54
Niels Fuglsang, Paul Tang

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad dėl tarptautinių vertės 
grandinių sunku nustatyti su galutiniu ar 
tarpiniu produktu susijusį anglies 
dioksido kiekį; taip pat susirūpinęs 
pažymi, kad tik pagrindinėmis 
medžiagomis pagrįstas mechanizmas 
galėtų paskatinti importo pokyčius 
pereinant prie tarpinių ir galutinių 
produktų, kuriems šis mechanizmas 
netaikomas, ir taip pakenkti ES 
pramonei;

Or. en

Pakeitimas 55
Joachim Schuster

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų 
anglies dioksido kiekis būtų matuojamas 

4. ragina nustatyti tokį anglies 
dioksido kiekio skaičiavimo metodą, kuris 
nebūtų nepalankus Europos 
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pagal jų pagrindinių medžiagų sudėtį 
(taip, kaip nurodyta Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komiteto pasiūlyme); 
primena, kad tokiu įmanomu suderinimas 
būtų nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų 
savo produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

gamintojams; ragina nustatyti tokį 
skaičiavimo metodą, pagal kurį būtų kuo 
labiau atsižvelgiama į faktinį su 
atitinkamomis prekėmis susijusį anglies 
dioksido kiekį; siūlo, kad nepriklausoma 
agentūra būtų atsakinga už 
tikroviškiausio prekės anglies dioksido 
kiekio nustatymą ir atitinkamos prekės 
patekimo į rinką kainos nustatymą; 
ragina į skaičiavimus įtraukti esamas 
trečiųjų šalių anglies dioksido kainodaros 
sistemas; prašo Komisijos apsvarstyti 
galimybę vertinti visus produktus taikant 
„blogiausio klasėje“ požiūrį, t. y. daryti 
prielaidą, kad taikytas taršiausias 
gamybos metodas ir taip skatinti 
gamintojus dalytis informacija apie savo 
produktų anglies dioksido kiekį, kad būtų 
mokamas mažesnis pasienio anglies 
dioksido mokestis;

Or. en

Pakeitimas 56
Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto pasiūlyme); 
primena, kad tokiu įmanomu suderinimas 
būtų nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 

4. atkreipia dėmesį į Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
pasiūlymą nustatyti modelį, pagal kurį 
importuojamų produktų anglies dioksido 
kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį; primena, kad 
tokiu suderinimu būtų nustatomas 
kiekvienos pagrindinės medžiagos, kuriai 
taikoma ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema, sąlyginis svoris ir jis 
būtų dauginamas iš tos medžiagos taršos 
anglies dioksidu intensyvumo vertės, kuri 
galėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
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turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą; pabrėžia, kad taip pat 
svarbu išmatuoti ir į mechanizmą įtraukti 
su transportu susijusį išmetamųjų teršalų 
kiekį;

Or. en

Pakeitimas 57
Paul Tang, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimu būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies ir sektoriaus 
lygmenimis; vis dėlto pabrėžia, kad 
importuotojams, kurie anglies dioksido 
požiūriu yra efektyvesni, turėtų būti 
leidžiama įrodyti konkretų savo produktų 
taršos anglies dioksidu intensyvumą; 
laikosi nuomonės, kad CBAM 
administruoti būtų reikalinga stipri 
nepriklausoma infrastruktūra, visų pirma 
dėl su importuojamomis prekėmis 
susijusio anglies dioksido kiekio, 
sertifikatų, dvigubo apmokestinimo ir 
(arba) atitinkamos anglies dioksido 
kainodaros sistemos buvimo kilmės šalyje 
įvertinimo;

Or. en
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Pakeitimas 58
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto pasiūlyme); 
primena, kad tokiu įmanomu suderinimas 
būtų nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį CBAM būtų taikomas bet 
kokiam importuojamų produktų anglies 
pėdsakui, kuris viršija ES rodiklį; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

Or. en

Pakeitimas 59
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimu būtų 



PE660.214v01-00 32/60 AM\1217687LT.docx

LT

nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą; taip pat mano, kad 
importuotojams reikėtų suteikti galimybę 
įrodyti (vadovaujantis ES stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo standartais), 
kad su jų produktais susijęs anglies 
dioksido kiekis yra mažesnis už taršos 
rodiklį, ir pasinaudoti atitinkamai 
pritaikyta CBAM kaina;

Or. en

Pakeitimas 60
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto pasiūlyme); 
primena, kad tokiu įmanomu suderinimas 
būtų nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų ir visos 
produktų vertės grandinės anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas kuo 
objektyviau ir tiksliau; pabrėžia, kad 
importuotojams, kurie mano, kad jie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
negu įvertinta, turėtų būti leidžiama įrodyti 
konkretų savo produktų taršos anglies 
dioksidu intensyvumą;
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turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

Or. en

Pakeitimas 61
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimu būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta ES lygmeniu; vis dėlto 
pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą; ši lanksti sistema turėtų būti 
pagrįsta objektyviais ir suderintais 
parametrais, pvz., nustatytu reikšmių 
daugiklių diapazonu, o ne fiksuota 
reikšme;

Or. en

Pakeitimas 62
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimu būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą, kad visame pasaulyje būtų 
skatinamos inovacijos ir investicijos į 
ekologiškesnes technologijas;

Or. en

Pakeitimas 63
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 

4. rekomenduoja įvertinti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimu būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
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intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą; siūlomas modelis būtų 
pagrindas deryboms su PPO;

Or. en

Pakeitimas 64
Luděk Niedermayer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų 
savo produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimu būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta gamintojo lygmeniu, 
kad užtikrintų didesnį naudingumą 
efektyvesnėms anglies dioksido atžvilgiu 
įmonėms; kadangi, jei tai nebūtų 
įmanoma, reikėtų naudoti šalies lygmens 
vertę ir galbūt taikyti koregavimą pagal 
skirtingus efektyvumo anglies dioksido 
atžvilgiu lygius;

Or. en

Pakeitimas 65
Luis Garicano
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį kiekvieno importuojamo 
produkto anglies dioksido kiekis būtų 
matuojamas pagal jo pagrindinių medžiagų 
sudėtį (taip, kaip nurodyta Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
pasiūlyme); primena, kad tokiu įmanomu 
suderinimu būtų nustatomas kiekvienos 
pagrindinės medžiagos, kuriai taikoma ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema, sąlyginis svoris ir jis būtų 
dauginamas iš tos medžiagos taršos anglies 
dioksidu intensyvumo vertės, kuri idealiu 
atveju turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; 
vis dėlto pabrėžia, kad importuotojams, 
kurie anglies dioksido požiūriu yra 
efektyvesni, turėtų būti leidžiama įrodyti 
konkretų savo produktų taršos anglies 
dioksidu intensyvumą;

Or. en

Pakeitimas 66
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Inese Vaidere, Danuta 
Maria Hübner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimas būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 

4. rekomenduoja nustatyti modelį, 
pagal kurį importuojamų produktų anglies 
dioksido kiekis būtų matuojamas pagal jų 
pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip 
nurodyta Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad 
tokiu įmanomu suderinimu būtų 
nustatomas kiekvienos pagrindinės 
medžiagos, kuriai taikoma ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, sąlyginis 
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svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta šalies lygmeniu; vis 
dėlto pabrėžia, kad importuotojams, kurie 
anglies dioksido požiūriu yra efektyvesni, 
turėtų būti leidžiama įrodyti konkretų savo 
produktų taršos anglies dioksidu 
intensyvumą;

svoris ir jis būtų dauginamas iš tos 
medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės, kuri idealiu atveju 
turėtų būti nustatyta gamintojo lygmeniu; 
vis dėlto pabrėžia, kad importuotojams, 
kurie anglies dioksido požiūriu yra 
efektyvesni, turėtų būti leidžiama įrodyti 
konkretų savo produktų taršos anglies 
dioksidu intensyvumą;

Or. en

Pakeitimas 67
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu užtikrinant vienodas sąlygas 
ES eksportui;

5. mano, kad įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą jis 
taptų kliūtimi Europos 
reindustrializacijai;

Or. en

Pakeitimas 68
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, 
po tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu užtikrinant vienodas sąlygas 
ES eksportui;

5. mano, kad reikėtų laikytis 
principo, kad ES gamintojams ir 
importuotojams su anglies dioksidu 
susijusi kaina ES rinkoje turėtų būti 
vienoda ir kad už ES rinkos ribų ES 
eksportuotojams turėtų tekti ta pati su 
anglies dioksidu susijusi kaina, kaip ir ne 
ES gamintojams; todėl reikalauja 
įgyvendinus veiksmingą CBAM 
konkrečiame sektoriuje nutraukti 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų 
suteikimą tame sektoriuje ir ragina 
Komisiją įvertinti galimybes ir pasiūlyti 
įvesti naujas paramos priemones 
eksportui, kurios atitiktų PPO 
reikalavimus ir būtų suderinamos su ES 
aplinkosaugos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 69
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Danuta Maria Hübner, 
Esther de Lange

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas ES 
eksportui;

5. bent iki 2030 m. CBAM sistema 
turėtų būti papildoma priemonė prie jau 
esamų priemonių dėl anglies dioksido 
nutekėjimo pagal ES ATLPS; jeigu po 
2030 m. būtų sukurtos mažo anglies 
dioksido kiekio produktų pasaulinės 
rinkos, taikant pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą būtų galima 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą; 
taikant šį mechanizmą ketinama užtikrinti, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos būtų 
panašios; pažymi, kad šis laipsniškas 
panaikinimas turėtų būti derinamas su 
eksporto lengvatų įvedimu, kad būtų 
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išlaikytos stiprios paskatos mažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

Or. en

Pakeitimas 70
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu užtikrinant vienodas sąlygas 
ES eksportui;

5. pažymi, kad įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą iš 
esmės pasikeistų ES ATLPS koncepcija ir 
padidėtų jos aprėptis, o tai būtų motyvas 
išsamiai įvertinti visą šią sistemą; pažymi, 
kad drastiškai ir pernelyg anksti pakeitus 
ES ATLPS kiltų rizika jos veiksmingumui 
ir ilgalaikiam patikimumui;

Or. en

Pakeitimas 71
Manon Aubry

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
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kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu užtikrinant vienodas sąlygas 
ES eksportui;

kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos;

Or. en

Pakeitimas 72
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, 
po tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu užtikrinant vienodas sąlygas 
ES eksportui;

5. reikalauja, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmo 
apskaičiavimas būtų suderintas su 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų 
suteikimu, nes tokiu būdu būtų užtikrinta, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad tokiu 
būdu būtų išvengta problemų, susijusių su 
eksporto lengvatų ir PPO taisyklių 
suderinamumu;

Or. en

Pakeitimas 73
Luis Garicano

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas ES 
eksportui;

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su dalinių eksporto lengvatų 
įvedimu; tokiomis eksporto lengvatomis 
neturėtų būti kompensuojama daugiau, 
nei dabartiniais nemokamais taršos 
leidimais, kad būtų išlaikytos stiprios 
paskatos mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, kartu užtikrinant vienodas 
sąlygas ES eksportui;

Or. en

Pakeitimas 74
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas ES 
eksportui;

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas ES 
eksportui ir užkertant kelią bet kokiam 
potencialiam pakenkimui visuotinei 
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klimato politikai dėl anglies dioksido 
nutekėjimo;

Or. en

Pakeitimas 75
Luděk Niedermayer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas ES 
eksportui;

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šiomis 
priemonėmis neužtikrinamos vienodos 
sąlygos ES eksportuotojams; prašo 
Komisijos pasiūlyti priemonių rinkinį, 
kuriuo būtų užtikrintos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro 
Europos Sąjungoje ir už jos ribų, kad 
būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas ES 
eksportui;

Or. en

Pakeitimas 76
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 

5. primygtinai teigia, kad įgyvendinus 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą reikėtų iškart panaikinti 
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laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, kartu užtikrinant vienodas sąlygas 
ES eksportui;

nemokamų apyvartinių taršos leidimų 
suteikimą, nes taikant šį mechanizmą būtų 
užtikrinama, kad ES gamintojų ir 
importuotojų su anglies dioksidu susijusios 
išlaidos ES rinkoje būtų vienodos; 
nepritaria bet kokių eksporto lengvatų 
įvedimui, nes jos sumažintų paskatas 
eksportuojančioms pramonės šakoms 
mažinti savo poveikį klimatui ir taip 
pakenktų pagrindiniam mechanizmo 
tikslui;

Or. en

Pakeitimas 77
Engin Eroglu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po 
tinkamo pereinamojo laikotarpio, 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas ES 
eksportui;

5. reikalauja įgyvendinus pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą 
laipsniškai panaikinti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų suteikimą, nes 
taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su 
anglies dioksidu susijusios išlaidos ES 
rinkoje būtų vienodos; pažymi, kad šis 
laipsniškas panaikinimas turėtų būti 
derinamas su eksporto lengvatų įvedimu, 
kad būtų išlaikytos stiprios paskatos 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
kartu užtikrinant vienodas sąlygas ES 
eksportui;

Or. de

Pakeitimas 78
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
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5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad bet koks žaliavoms, 
pusgaminiams ir pirminėms prekėms 
taikomas CBAM turėtų neigiamos įtakos 
Europos pramonės konkurencingumui; 
primygtinai ragina netaikyti CBAM 
žaliavoms, pusgaminiams ar 
pagrindiniams produktams, kurių 
neįmanoma pagaminti Europoje ir 
kuriems nėra alternatyvaus Europoje 
gaminamo sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 79
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad importuotojai iš 
trečiųjų šalių neturėtų už jų produktams 
tenkantį anglies dioksido kiekį mokėti 
dvigubai;

6. pabrėžia, kad Europos vartotojai 
neturėtų mokėti už žaliąjį kursą;

Or. en

Pakeitimas 80
Luděk Niedermayer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad importuotojai iš 
trečiųjų šalių neturėtų už jų produktams 
tenkantį anglies dioksido kiekį mokėti 
dvigubai;

6. pabrėžia, kad importuotojai iš 
trečiųjų šalių neturėtų už jų produktams 
tenkantį anglies dioksido kiekį mokėti 
dvigubai; prašo Europos Komisijos atlikti 
poveikio vertinimą ir pasiūlyti švelninimo 
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būdų;

Or. en

Pakeitimas 81
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad importuotojai iš 
trečiųjų šalių neturėtų už jų produktams 
tenkantį anglies dioksido kiekį mokėti 
dvigubai;

6. pabrėžia, kad importuotojams iš 
trečiųjų šalių turėtų būti taikomos 
vienodos sąlygos ir jie turėtų būti 
nediskriminuojami, be to jie neturėtų už jų 
produktams tenkantį anglies dioksido kiekį 
mokėti dvigubai;

Or. en

Pakeitimas 82
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad importuotojai iš 
trečiųjų šalių neturėtų už jų produktams 
tenkantį anglies dioksido kiekį mokėti 
dvigubai;

6. pabrėžia, kad importuotojai iš 
trečiųjų šalių yra apsaugoti nuo dvigubo 
apmokestinimo už jų produktams tenkantį 
anglies dioksido kiekį;

Or. en

Pakeitimas 83
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
7 dalis



PE660.214v01-00 46/60 AM\1217687LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. nepritaria, kad iš pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmo gaunamos 
pajamos būtų įtrauktos į ES biudžetą, nes 
ES turėtų būti finansuojama tik iš narių 
mokesčių ir niekada neturėtų gauti teisės 
pati didinti mokesčius; primena, kad, 
vadovaujantis SESV 113 ir 115 straipsniu, 
visi nauji nuosavi ištekliai turi būti 
vienbalsiai patvirtinti valstybių narių ir 
ratifikuoti nacionalinių parlamentų;

Or. en

Pakeitimas 84
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
paskirstyti valstybėms narėms; pabrėžia, 
kad dėl ES biudžeto visada turėtų spręsti 
valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 85
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Jessica Polfjärd, Esther 
de Lange, Danuta Maria Hübner

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. mano, kad pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmas yra 
aplinkosaugos priemonė, todėl iš jo 
gaunamas pajamas būtų galima panaudoti 
bendrai finansuoti projektus, kuriais 
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skatinama technologinė ir energetikos 
pertvarka, bei tyrimus dėl mažo anglies 
dioksido kiekio projektų ir kitų projektų, 
atitinkančių Sąjungos užmojus aplinkos 
politikos srityje;

Or. en

Pakeitimas 86
Paul Tang, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. pritaria Komisijos ketinimui 
įtraukti iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
į ES biudžetą, pripažįsta, kad papildomų 
pajamų turėtų būti gaunama ir iš CBAM, 
ir dėl panaikintų ES ATLPS nemokamų 
taršos leidimų, todėl taip pat reikalauja, 
kad šios papildomos pajamos taptų 
naujais nuosavais ištekliais, ir mano, kad 
šios pajamos turėtų būti skirtos ES 
aplinkos ir tvarumo tikslams remti;

Or. en

Pakeitimas 87
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą; mano, kad šie 
ištekliai turi būti naudojami kovos su 
klimato kaita politikai tiek ES, tiek už jos 
ribų; rekomenduoja, kad šie ištekliai iš 
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dalies galėtų būti panaudoti ES įnašui į 
besivystančioms šalims skirtą prisitaikymo 
fondą, įsteigtą pagal Paryžiaus 
susitarimą, kad būtų remiama 
aplinkosauginė pertvarka besivystančiose 
šalyse; pabrėžia, kad tokios pajamos 
neturėtų būti laikomos nuolatinėmis 
pajamomis, nes, jei pasiseks, ilgainiui 
CBAM pajamos baigsis, todėl kad kitos 
šalys atitinkamai irgi nustatys kainą savo 
išmetamam anglies dioksido kiekiui;

Or. en

Pakeitimas 88
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą; yra įsitikinęs, kad 
šie ištekliai turi būti naudojami socialinės 
ir klimato politikos priemonėms, įskaitant 
paramą trečiosioms šalims stengiantis 
sumažinti jų ekonomikos priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, Europos pramonės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą ir ekologiškesnės pramonės 
kūrimą, klimato kaitos švelninimą ir 
prisitaikymą prie jos ir paramą mažai 
pajamų turintiems namų ūkiams bei dėl 
mechanizmo įgyvendinimo padidėjusios 
importuojamų prekių kainos 
kompensavimą;

Or. en

Pakeitimas 89
Joachim Schuster

Nuomonės projektas
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7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą ir skirti jas ES kovos 
su klimato kaita veiksmams; ragina 
išteklius, gautus iš CBAM taikymo, 
reinvestuoti į anglies dioksido požiūriu 
neutralias technologijas ir 
nepriklausomos agentūros, atsakingos už 
anglies kiekio ir patekimo į rinką kainos 
nustatymą, sukūrimą;

Or. en

Pakeitimas 90
Luděk Niedermayer

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą; pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmas yra 
aplinkosaugos priemonė, todėl iš jo 
gaunamas pajamas būtų galima 
panaudoti bendrai finansuoti projektus, 
kuriais skatinama technologinė ir 
energetikos pertvarka, bei tyrimams dėl 
mažo anglies dioksido kiekio projektų ir 
kitų projektų, atitinkančių Sąjungos 
užmojus aplinkos politikos srityje;

Or. en

Pakeitimas 91
Agnès Evren

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą; mano, kad šios 
pajamos pirmiausia turėtų būti skiriamos 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms;

Or. fr

Pakeitimas 92
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą;

7. ragina iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas 
įtraukti į ES biudžetą; mano, kad iš tokių 
pajamų turėtų būti finansuojami tik su 
klimatu susiję tikslai;

Or. en

Pakeitimas 93
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad įvedant priemones, 
kurioms taikoma netiesioginių mokesčių 
politika, reikia deramai atsižvelgti į 
ekonominį ir socialinį poveikį bei į 
valstybių narių šalies ekonomikos 
specifiką, taip pat numatyti atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį, kad būtų 
užtikrintas sklandus perėjimas ir būtų 
išvengta ekonominių sukrėtimų;
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Or. en

Pakeitimas 94
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją kruopščiai 
įvertinti skirtingų CBAM variantų poveikį 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
mažoms besivystančioms salų valstybėms, 
kurios yra pažeidžiamiausios klimato 
kaitos atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 95
Paul Tang, Niels Fuglsang

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos 
tikslo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 96
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

8. mano, kad dėl pirmiau išdėstyto 
pasiūlymo reikia derėtis su PPO, kad būtų 
įvertinta, ar jis atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, siekiant užtikrinti, 
kad juo nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

Or. en

Pakeitimas 97
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

8. mano, kad mechanizmas turėtų 
būti parengtas taip, kad neturėtų 
neigiamo poveikio tarptautinei prekybai ir 
atitiktų Pasaulio prekybos organizacijos 
taisykles, taip pat kad juo nebūtų 
diskriminuojami gamintojai, jis būtų 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
būtų siekiama aiškaus aplinkos apsaugos 
tikslo.

Or. en

Pakeitimas 98
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 

8. laikosi nuomonės, kad CBAM 
mechanizmas visiškai atitinka Pasaulio 
prekybos organizacijos taisykles, juo 
nediskriminuojami gamintojai arba kilmės 
šalis ir jis grindžiamas aiškiu ir skubiai 
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siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo. įgyvendintinu aplinkos apsaugos tikslu, 
kuris yra pagrįstas skaidriais ir mokslu 
pagrįstais objektyviais kriterijais; taip pat 
ragina Komisiją siekti daugiašalių PPO 
reformų, kurias vykdant tarptautinės 
prekybos teisė būtų suderinta su 
Paryžiaus susitarimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 99
Joachim Schuster

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo; 
tikisi, kad Komisija skubiai imsis 
iniciatyvos dėl PPO reformos, kad būtų 
pasiektas visiškas suderinamumas su 
Paryžiaus susitarimo klimato srities 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 100
Manon Aubry

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 

8. primena apie išimtines 
aplinkosaugos nuostatas pagal GATT 
susitarimo 20 straipsnį; mano, kad 
pirmiau išdėstytas pasiūlymas atitinka 
Pasaulio prekybos organizacijos taisykles, 
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siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo. nes juo nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

Or. en

Pakeitimas 101
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo, 
todėl dėl mechanizmo projekto reikėtų 
diskutuoti ir derėtis su PPO.

Or. en

Pakeitimas 102
Agnès Evren

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles ir ES tarptautinius 
įsipareigojimus, nes juo nustatomas 
vienodas požiūris į importą ir nacionalinę 
produkciją, jis grindžiamas objektyviais 
kriterijais ir juo siekiama aiškaus aplinkos 
apsaugos tikslo.

Or. fr
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Pakeitimas 103
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos 
tikslo.

8. mano, kad CBAM atitinka Pasaulio 
prekybos organizacijos taisykles, kol juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama pagrindinio tikslo apsaugoti 
aplinką ir sveikatą;

Or. en

Pakeitimas 104
Luděk Niedermayer

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas atitinka Pasaulio prekybos 
organizacijos taisykles, nes juo 
nediskriminuojami gamintojai, jis 
grindžiamas objektyviais kriterijais ir juo 
siekiama aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

8. mano, kad pirmiau išdėstytas 
pasiūlymas turėtų atitikti Pasaulio 
prekybos organizacijos taisykles, juo 
neturėtų būti diskriminuojami gamintojai, 
jis turėtų būti grindžiamas objektyviais 
kriterijais ir juo turėtų būti siekiama 
aiškaus aplinkos apsaugos tikslo.

Or. en

Pakeitimas 105
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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8a. pabrėžia, kad padėjus taikyti 
protekcionistines priemones dažnai 
imamasi atsakomųjų veiksmų ir jų 
pasekmių įmonėms ir vartotojams 
numatyti neįmanoma; pažymi, kad 
apskritai dėl prekybos kliūčių mažėja 
eksportas, importas ir ekonomikos augimo 
tempas; taip pat pabrėžia, kad reikalingas 
subalansuotas ir holistinis požiūris, kurį 
taikant ir toliau būtų sudaromos 
galimybės prekybai ir investicijoms su 
likusiu pasauliu;

Or. en

Pakeitimas 106
Niels Fuglsang, Paul Tang

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad reikia apriboti 
tarptautines atsakomąsias priemones prieš 
ES, kurias paskatino šis mechanizmas; 
primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, 
kad šis mechanizmas būtų suderinamas 
su Pasaulio prekybos organizacijos 
taisyklėmis, ir taikyti daugiašalį požiūrį į 
jo kūrimą; pabrėžia, kad mechanizmui 
turėtų būti taikomas daugiašalis požiūris 
ir turėtų būti atsižvelgta į Europos 
Sąjungos, kaip didžiausio pasaulyje 
prekybos bloko, poziciją;

Or. en

Pakeitimas 107
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad įgyvendinant 
mechanizmą turi būti peržiūrėta ES 
ATLPS, taip pat pašalintos visos 
nacionaliniu lygmeniu taikomos 
mokestinės išimtys energijai imlių 
pramonės sektorių suvartojamai 
energijai; todėl ragina Komisiją įvertinti 
skirtingą valstybių narių praktiką dėl 
mokestinių išimčių energijai imliems 
pramonės sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 108
Joachim Schuster

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją atlikti poveikio 
vertinimą ir visapusiškai įtraukti Europos 
Parlamentą į visus rengimo proceso 
etapus; ragina sukurti kruopštų CBAM 
stebėjimo mechanizmą bei stebėjimo ir 
peržiūros procesą, į kurį kuo labiau būtų 
įtrauktas Europos Parlamentas;

Or. en

Pakeitimas 109
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad Komisija CBAM 
atžvilgiu neturėtų laikytis vienašalio 
požiūrio, bet turėtų inicijuoti dvišales ir 
daugiašales diskusijas su trečiosiomis 
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šalimis;

Or. en

Pakeitimas 110
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. ragina atlikti pirmiau nurodyto 
pasiūlymo poveikio vertinimą pajamų, 
išlaidų ir kito poveikio vartotojams ir 
įmonėms ES valstybėse narėse ir visai 
pasaulio ekonomikai atžvilgiu; taip pat 
reikėtų įvertinti, kiek CBAM sumažintų 
visuotinį išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir atitinkamai kiek 
padėtų sušvelninti visuotinį vidutinės 
temperatūros didėjimą;

Or. en

Pakeitimas 111
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia, kad mechanizmo 
įgyvendinimą reikėtų paremti ES 
standartais, kurie užkirstų kelią 
mechanizmo apėjimui ar netinkamam 
naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 112
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Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. ragina Komisiją atidžiai ištirti 
CBAM suderinamumą su laisvosios 
prekybos susitarimais, kuriuose sudarė 
ES;

Or. en

Pakeitimas 113
Damien Carême
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. pabrėžia, kad CBAM ir ES ATLPS 
neturėtų būti vertinami kaip savaime 
pakankamos priemonės išmetamam 
anglies dioksido ir ŠESD kiekiui 
sumažinti; mano, kad veiksmingiausias 
būdas tai padaryti yra priimti privalomas 
normas ir standartus produktams, o ne 
pasikliauti anglies dioksido rinka; todėl 
primygtinai ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymų ir šia kryptimi, kaip CBAM 
papildymą;

Or. en

Pakeitimas 114
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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8c. pažymi, kad dėl protekcionistinių 
priemonių kyla pavojus sutrukdyti 
besivystančių šalių ekonominei plėtrai, o 
dėl to kiltų pavojus jų ilgalaikiam 
pajėgumui apsaugoti aplinką ir vietos, ir 
regiono, ir pasaulio atžvilgiu; 

Or. en

Pakeitimas 115
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. nepritaria anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo nustatymui.

Or. en


