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PRIEDAS
BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+ patvirtinta,
– atmesta
↓ atkrito
A atšaukta
VB (..., ..., ...) vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
EB (..., ..., ...) elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
dal. balsavimas dalimis
atsk. atskiras balsavimas
pak. pakeitimas
KP kompromisinis pakeitimas
AD atitinkama dalis
NP naikinantis pakeitimas
= tapatūs pakeitimai
§ dalis
str. straipsnis
konst. konstatuojamoji dalis
PR Pasiūlymas dėl rezoliucijos
BPR bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
1/20 žema riba (viena dvidešimtoji Parlamento narių)
1/10 vidutinė riba (viena dešimtoji Parlamento narių)
1/5 aukšta riba (viena penktoji Parlamento narių)
SB slaptas balsavimas
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1. Europolo įgaliojimų stiprinimas: perspėjimų įvedimas į SIS ***I

Pranešimas: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

50 komitetas VB + 470, 118, 16

2. ES ir Mauritanijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo 
įgyvendinimo protokolas ***

Rekomendacija: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 557, 34, 31

3. ES ir Mauritanijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo 
įgyvendinimo protokolas (rezoliucija)

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 532, 23, 74
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4. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ***I

Pranešimas: Peter Liese (A9-0162/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

268 ID VB - 104, 509, 19

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1, 3-
11, 14, 
20, 23-
24, 26-
27, 31-
37, 41-
44, 47, 
50-51, 
54, 58-
59, 61-
62, 64, 
71-72, 
75-77, 
82-84, 
93, 95-

97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

komitetas +

dal.Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

2 komitetas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

15 komitetas

2 +

dal.

1 +

16 komitetas

2 +

dal.

1/VB + 589, 26, 20

2/VB + 477, 147, 3

3/VB + 452, 162, 3

17 komitetas

4/VB + 474, 144, 10

18 komitetas atsk. +

19 komitetas atsk. +

21 komitetas atsk. +

28 komitetas atsk. +

29 komitetas atsk. +

30 komitetas atsk. +

49 komitetas atsk./EB + 364, 273, 2

dal.

1 +

53 komitetas

2 +

dal.

1/VB + 566, 64, 8

55 komitetas

2/VB + 467, 135, 30

57 komitetas atsk. +

60 komitetas atsk. +

63 komitetas atsk. +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

79 komitetas atsk. +

80 komitetas atsk. +

81 komitetas atsk. +

89 komitetas atsk. +

dal.

1/VB + 586, 43, 7

2/VB + 450, 157, 11

90 komitetas

3/VB + 475, 153, 6

98 komitetas atsk. -

102 komitetas VB + 441, 189, 8

105 komitetas VB + 555, 37, 39

109 komitetas atsk. +

111 komitetas atsk. +

dal.

1 +

114 komitetas

2 +

dal.

1 +

116 komitetas

2 +

125 komitetas atsk. +

137 komitetas atsk. +

143 komitetas atsk. +

144 komitetas atsk. +

dal.

1/EB + 476, 159, 2

148 komitetas

2 +

150 komitetas atsk. +

151 komitetas dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 +

2 +

153 komitetas atsk. +

dal.

1 +

154 komitetas

2 +

155 komitetas atsk. +

156 komitetas atsk. +

dal.

1 +

162 komitetas

2/VB + 480, 158, 0

190 komitetas atsk. +

191 komitetas atsk. +

194 komitetas atsk. +

195 komitetas atsk. +

196 komitetas atsk. +

199 komitetas atsk. +

207 komitetas atsk. +

208 komitetas atsk. +

209 komitetas VB + 441, 195, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB

2 straipsnio 1 dalis

364 ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto a 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio 1 dalies b 

punktas

365 ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto b 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio 1 dalies d 

punktas

366 ECR -

299 nariai -1 straipsnio 1 dalies 2 
punkto d papunktis

Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio 1 dalies v 

punktas

270 ID -

402 PPE, S&D +

85 komitetas ↓

86=
303=

komitetas
nariai

+

403 PPE, S&D +

87 komitetas ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto d 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB

Po 1 straipsnio w 
punkto

302 nariai -

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto d 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio 1 dalies x 

punktas

367NP ECR -

368NP ECR -1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto d 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio 1 dalies y 

punktas

88 komitetas +



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LT.docx 9 PE 733.409

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto d 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio 1 dalies z 

punktas

369NP ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB

Prieš 3 a straipsnį

250 S&D -

271 ID VB - 127, 494, 14

91 komitetas +

1 straipsnio 1 
pastraipos 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 g straipsnio 1 dalis

304 nariai ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB

Po 3 g straipsnio 2 
dalies

272 ID VB - 179, 452, 3

92AD1 komitetas VB + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 g a straipsnio 1 dalis

305-
309
370-
373

nariai
ECR

↓

92AD2 komitetas VB + 466, 141, 341 straipsnio 1 
pastraipos 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB

3 g a straipsnio 2 
pastraipa

310 nariai ↓

278=
311=

ID
députés

VB - 177, 453, 10

261 PPE VB - 269, 334, 35

dal.

1/EB - 277, 352, 9

262 PPE

2 ↓

279=
312=

ID
députés

VB - 181, 438, 12

265 PPE -

1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB

Po 3 g a straipsnio

94 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

313 nariai ↓

280 ID ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB

7 g d straipsnio 2 
dalies a punktas

314=
374=

nariai
ECR

-

404 PPE, S&D +1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB

Po 3 g e straipsnio
99 komitetas ↓

dal.

1/EB + 417, 219, 5

251 S&D

2/EB + 355, 267, 9

dal.

1 ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB

3 h straipsnis

100 komitetas

2/VB ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
6 straipsnio 2 dalies e 

punktas

315 nariai -

217 The Left VB - 113, 512, 14

101 komitetas VB - 268, 362, 10

dal.

1/VB + 468, 147, 25

2/VB + 438, 177, 24

3/VB + 543, 59, 23

4/VB + 367, 236, 18

244 PPE, RENEW

5/VB + 456, 168, 15

1 straipsnio 1 
pastraipos 10 punktas
Direktyva 2003/87/EB

9 straipsnio 3 
pastraipa

316 nariai VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Prieš 1 straipsnio 1 
pastraipos 11 punkto 

a papunktį
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 

1 pastraipa

318 nariai -

219 The Left VB - 111, 515, 16Prieš 1 straipsnio 1 
pastraipos 11 punkto 
a papunktį (naujas)

Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 

2 pastraipa

218 The Left VB - 116, 514, 12

375 ECR VB - 127, 469, 39

dal.

1 -

103AD
1

komitetas

2 -

245 EPP,
S&D,

RENEW

VB + 575, 30, 36

1 straipsnio 1 
pastraipos 11 punkto 

a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 

3 a pastraipa

317 nariai +

1 straipsnio 1 
pastraipos 11 punkto 

a papunktis
Direktyva 2003/87/EB

Po 10 straipsnio 1 
dalies 3 a pastraipos

257=
103AD

2=

PPE, RENEW
komitetas

+

319 nariai -

dal.

1 +

1 straipsnio 1 
pastraipos 11 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies 
1 pastraipos įžanginė 

dalis

104 komitetas

2/VB - 259, 378, 6

1 straipsnio 1 
pastraipos 11 punkto 

d papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalis

320 nariai -

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 11 punkto 

d papunkčio
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 5 dalis

252 S&D +

376 ECR -1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

a – i papunkčiai 115 komitetas dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1/VB + 484, 142, 16

2/VB + 410, 189, 22

3/VB + 319, 294, 21

Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 1 
dalies 2 a ir 2 b 

pastraipos

233=
281=

komitetas
ID

↓

117 komitetas VB - 222, 402, 14

253 S&D, RENEW VB - 303, 314, 20

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 1 
dalies 2 pastraipa 234=

282=
378=

komitetas
ID

ECR

VB + 327, 297, 18

236=
283=
380=

komitetas
ID

ECR

VB + 338, 277, 22

dal.

1 +

2/EB + 324, 300, 15

235=
379=

komitetas
ECR

3 +

dal.

1 +

247 S&D, RENEW

2 -

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
Po 10 a straipsnio 1 

dalies 2 a ir 2 b 
pastraipų

263 PPE VB + 350, 270, 21

118 komitetas +1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 4 
pastraipa

381 ECR -

264 PPE VB + 321, 303, 15

284 ID -

1 straipsnio 1 dalies 
12 punkto c – i 

papunkčiai
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 2 
dalies 3 pastraipos c 

punktas
382 ECR -

220 The Left -1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

c – ii papunkčiai 120 komitetas VB + 448, 183, 9



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LT.docx 13 PE 733.409

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 

dalies 3 pastraipos d 
punktas

383 ECR VB - 168, 460, 14

1 straipsnio 1 dalies 
12 punkto c – ii 

papunkčiai
Direktyva 2003/87/EB
Po 10 a straipsnio 2 
dalies 3 pastraipos d 

punkto

384 ECR -

1 straipsnio 1 dalies 
12 punkto c – iii 

papunkčiai
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 2 
dalies 4 pastraipa

385NP ECR -

258 EPP, S&D, 
RENEW

EB + 399, 233, 9Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

d papunkčio
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 5 dalis

121 komitetas atsk. ↓

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

d papunkčio
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 5 a 
dalis

285 ID -

221NP The Left VB - 143, 488, 81 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

e papunktis
Direktyvos 
2003/87/EB

10 a straipsnio 6 dalis

287 Verts/ALE VB - 211, 421, 7

dal.

1 +

122 komitetas

2/VB - 288, 345, 6

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 8 
dalies 1 pastraipa

321 nariai ↓

124 komitetas +

dal.

1 ↓

2 ↓

3 ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 8 
dalies 3 pastraipa

237 komitetas

4 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

5 ↓

6 ↓

222 The Left VB - 133, 505, 3

246 RENEW -

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB
Po 10 a straipsnio 8 
dalies 3 pastraipos 322 nariai EB - 277, 344, 14

386 ECR -1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 8 
dalies 4 pastraipa

127 komitetas +

129 komitetas +

238-
239

komitetas ↓

dal.

1 +

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 8 
dalies 6 pastraipa ir 

po 6 pastraipos 130 komitetas

2 -

dal.

1 +

131 komitetas

2/VB + 501, 119, 21

dal.

1 ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 8 
dalies 7 pastraipa

240 komitetas

2 ↓

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto
Direktyva 2003/87/EB

10 b straipsnis

223
224NP
225NP

The Left VB - 128, 504, 9

dal.

1 +

2/VB + 363, 274, 2

135 komitetas

3/VB + 497, 132, 11

dal.

1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punkto 

a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
Po 10 d straipsnio 1 
dalies 1 pastraipos

323 nariai

1 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB ↓

dal.

1 -

226/re
v

The Left

2 ↓

324 nariai -

dal.

1 +

136 komitetas

2/VB - 279, 347, 9

1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punkto 

a papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 d straipsnio 1 
dalies 2 pastraipa

387 ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10 d straipsnio 2 
dalies 2 punktas

241 komitetas -

388 ECR -Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punkto 

b papunkčio
Direktyva 2003/87/EB
10 d straipsnio 6 dalis

145 komitetas +

266 PPE EB - 260, 364, 19Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 15 punkto 

a papunkčio
Direktyva 2003/87/EB
12 straipsnio 1 dalis

147 komitetas +

149AD
1

komitetas +

dal.

1 +

259 PPE, RENEW, 
S&D

2 -

334 nariai ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 15 punkto 

c papunktis
Direktyva 2003/87/EB

Po 12 straipsnio 3 
dalies 1 pastraipos

149AD
2

komitetas ↓

267 PPE -Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 19 punkto
Direktyva 2003/87/EB
19 straipsnio 2 dalis

158 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 19 punkto
Direktyva 2003/87/EB

27 straipsnis

390 ECR -

389 ECR VB - 157, 473, 14

160 komitetas +

dal.

1/VB - 223, 408, 12

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 19 punkto
Direktyva 2003/87/EB

29 straipsnis
288 Verts/ALE

2/VB ↓

248 S&D VB + 323, 305, 14

325 nariai VB - 180, 440, 19

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 19 punkto
Direktyva 2003/87/EB

Po 29 straipsnio
326 nariai VB - 161, 456, 18

286NP
=

391NP
=

ID
ECR

VB - 197, 419, 19

327 nariai VB - 209, 406, 22

1 straipsnio 1 
pastraipos 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB

IV a Skyrius

164 komitetas +

1 straipsnio 1 
pastraipos 22 punktas
Direktyva 2003/87/EB

Priedai

392 ECR -

2 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto a 

papunktis
Sprendimas (ES) 

2015/1814
1 straipsnio 4 dalis

393 ECR -

227 The Left -

192 komitetas +

328 nariai -

2 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto c 

papunktis
Sprendimas (ES) 

2015/1814
1 straipsnio 5 dalis

394 ECR -

395S ECR -2 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto c 

papunktis
Sprendimas (ES) 

2015/1814
1 straipsnio 5 a dalis

228 The Left -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 2 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto c 

papunkčio
Sprendimas (ES) 

2015/1814
1 straipsnio 6 dalis

229 The Left -

2 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto c 

papunktis
Sprendimas (ES) 

2015/1814
1 straipsnio 7 dalis

396 ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punktas

Sprendimas (ES) 
2015/1814

1 a straipsnis

397NP ECR -

197 komitetas +Prieš 3 straipsnio 1 
pastraipą

Reglamentas (ES) 
2015/757

2 straipsnio 1 dalis

329 nariai ↓

Po 3 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto i 

papunkčio
Reglamentas (ES) 

2015/757
3 straipsnio 1 dalies b 

punktas

330 nariai -

Po 1 straipsnio 1 
dalies 1 punkto

Reglamentas (ES) 
2015/757

3 straipsnio 1 dalies b 
punktas

405 PPE, S&D +

333 nariai -3 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2015/757

3 straipsnio 1 dalies 3 
punktas

201 komitetas +

Po 3 straipsnio 289 Verts/ALE VB - 130, 489, 23

331 nariai -Po 4 straipsnio 1 
dalies

206 komitetas +

211 komitetas atsk. +

dal.

I priedo 1 pastraipos c 
punkto vii papunkčio 

lentelė
Direktyva 2003/87/EB

I priedo lentelė

255/re
v

nariai

1/VB + 425, 211, 7
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 365, 263, 5

3/VB - 306, 320, 6

4/VB - 286, 346, 9

5/VB - 248, 356, 31

6/VB + 436, 190, 3

332=
401=

nariai
ECR

↓

398NP ECR -I priedo 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
III, III a ir III b priedai 212 komitetas +

I priedo 3 punkto c 
papunktis

Direktyva 2003/87/EB
IV priedo C dalis

399NP ECR -

I priedo 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB

V priedo C dalis

400NP ECR -

dal.

1 +

2/EB - 283, 330, 26

Po 4 
konstatuojamosios 

dalies

260 PPE

3/EB - 277, 357, 5

215 The Left -7 konstatuojamoji 
dalis

12 komitetas +

Po 7 
konstatuojamosios 

dalies

216 The Left -

335 ECR -8 konstatuojamoji 
dalis

13 komitetas +

22 komitetas atsk. +15 konstatuojamoji 
dalis

290 nariai -

Po 16 
konstatuojamosios 

dalies

291 nariai -

25 komitetas +17 konstatuojamoji 
dalis

336 ECR ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

292 nariai -

293 nariai -

Po 17 
konstatuojamosios 

dalies

294 nariai -

Po 23 
konstatuojamosios 

dalies

254 nariai -

242 PPE, RENEW VB - 238, 384, 21

dal.

1 +

26 konstatuojamoji 
dalis

38 komitetas

2 +

243 PPE, RENEW VB - 224, 388, 25

295 nariai VB - 150, 461, 28

27 konstatuojamoji 
dalis

39 komitetas EB + 329, 301, 8

337 ECR VB - 110, 477, 51

256 EPP, S&D, 
RENEW

+

dal.

1 ↓

2 ↓

40 komitetas

3 ↓

28 konstatuojamoji 
dalis

296 nariai ↓

338NP ECR EB - 164, 460, 16

dal.

1/VB + 409, 226, 8

2/VB + 446, 186, 9

45 komitetas

3/VB + 415, 214, 3

29 konstatuojamoji 
dalis

230=
269=

komitetas
ID

EB + 333, 291, 13

dal.

1/VB + 322, 302, 19

30 konstatuojamoji 
dalis

231=
339=

komitetas
ECR

2/VB + 322, 300, 18
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3/VB + 323, 305, 11

249 S&D, RENEW VB ↓

46 komitetas ↓

dal.

1 +

48 komitetas

2 +

31 konstatuojamoji 
dalis

340 ECR VB ↓

dal.

1 +

52 komitetas

2/VB - 291, 340, 9

297 nariai ↓

33 konstatuojamoji 
dalis

232 komitetas ↓

298 nariai -

56 komitetas VB + 478, 152, 14

38 konstatuojamoji 
dalis

341 ECR -

43 konstatuojamoji 
dalis

342NP ECR VB - 170, 455, 11

343NP ECR -44 konstatuojamoji 
dalis

65 komitetas +

45 konstatuojamoji 
dalis

344NP ECR -

345NP ECR -46 konstatuojamoji 
dalis

66 komitetas +

346NP ECR -47 konstatuojamoji 
dalis

67 komitetas +

347NP ECR -48 konstatuojamoji 
dalis

68 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

49 konstatuojamoji 
dalis

348NP ECR -

349NP ECR -50 konstatuojamoji 
dalis

69 komitetas +

51 konstatuojamoji 
dalis

350NP ECR -

351NP ECR -52 konstatuojamoji 
dalis

70 komitetas +

53 konstatuojamoji 
dalis

352NP ECR -

353NP ECR -54 konstatuojamoji 
dalis

73 komitetas +

354NP ECR -55 konstatuojamoji 
dalis

74 komitetas +

56 konstatuojamoji 
dalis

355NP ECR -

57 konstatuojamoji 
dalis

356NP ECR -

58 konstatuojamoji 
dalis

357NP ECR -

59 konstatuojamoji 
dalis

358NP ECR -

60 konstatuojamoji 
dalis

359NP ECR -

360 ECR -62 konstatuojamoji 
dalis

78 komitetas +

63 konstatuojamoji 
dalis

361NP ECR -

65 konstatuojamoji 
dalis

362 ECR -

66 konstatuojamoji 
dalis

363NP ECR -

Komisijos pasiūlymas VB - 265, 340, 34
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380 ir 389 pakeitimai.
Verts/ALE: 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289 ir 389 pakeitimai.
ID: 90, 92, 100 (2-oji dalis), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 279, 286 ir 327 

pakeitimai.
The Left 17, 45 (1-oji , 2-oji ir 3-oji dalys), 55 (1-oji 2-oji dalys), 105, 115, 218, 221, 222, 

223, 224, 225, 242, 243, 244, 249 ir 253 pakeitimai.
PPE: 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316 ir 327 pakeitimai.
ECR: 52 (2-oji dalis), 56, 101, 104 (2-oji dalis), 115 (2-oji ir 3-oji dalys), 122 (2-oji dalis), 

131 (2-oji dalis), 135 (2-oji ir 3-oji dalys), 136 (2-oji dalis), 162 (2-oji dalis), 244, 
245, 323 (2-oji dalis), 337, 340, 342, 375, 383, 389 ir 391 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
Verts/ALE: 147, 158 ir 206 pakeitimai.
ID: 16, 19, 46, 56, 117 ir 136 pakeitimai.
The Left 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158 ir 160 pakeitimai.
PPE: 98, 102 ir 209 pakeitimai.
ECR 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 111, 120, 121, 125, 

137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 206, 
207, 208 ir 211 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
259 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „esančio uosto už to atokiausio regiono ribų“
2-oji dalis: šie žodžiai.

Verts/ALE:
148 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Jei įvertinimas neigiamas,“
2-oji dalis: šie žodžiai.

226/rev. pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma“
2-oji dalis: šis žodis.
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231 pakeitimas
1-oji dalis: „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [.../...]51 sukurtu pasienio anglies 

dioksido korekciniu mechanizmu siekiama laipsniškai suteikti nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų paskirstymo alternatyvą siekiant sumažinti anglies 
dioksido nutekėjimo riziką, nedarant žalos Sąjungos konkurencingumui. Taigi 
sektoriams ir pasektoriams, kuriuose taikoma ši priemonė, neturėtų būti skiriami 
nemokami apyvartiniai taršos leidimai. Tačiau reikalingas pereinamasis 
laikotarpis, per kurį būtų laipsniškai atsisakyta nemokamų apyvartinių taršos 
leidimų, kad gamintojai, importuotojai ir prekiautojai galėtų prisitaikyti prie 
naujosios tvarkos. Nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymą reikėtų 
mažinti CBAM sektoriams skirtiems nemokamiems apyvartiniams taršos 
leidimams taikant koeficientą, kol palaipsniui pradedamas taikyti CBAM. Ši 
procentinė dalis (CBAM koeficientas) per pereinamąjį laikotarpį nuo [CBAM 
reglamento] įsigaliojimo iki 2027 m. pabaigos ir su sąlyga, kad bus pradėtas 
veiklos etapas pagal Reglamento (ES).../.[CBAM reglamentas] 36 straipsnio 3 
dalies d punktą. ir nuo 2028 m. iki 2030 m. kasmet turėtų būti mažinamas 10 
procentinių punktų, o vėliau kasmet mažinamas 17,5 procentinio punkto, kad 
pasiektų 0 %, ir taip iki 2034 m. būtų panaikintas nemokamų leidimų suteikimas.“

2-oji dalis: „Siekiant apsaugoti Sąjungos eksporto konkurencingumą, pereinamasis 
nemokamų leidimų atsisakymas neturėtų būti taikomas vidaus produkcijos daliai, 
skirtai eksportui į trečiąsias šalis, kurios neturi apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemų ar panašios tvarkos.“

3-oji dalis: „Iki Reglamente (ES).../... [CBAM reglamentas] numatyto pereinamojo laikotarpio 
pabaigos Komisija turėtų įvertinti galimą CBAM koeficiento poveikį importui ir 
pateikti visus tinkamus ir PPO reikalavimus atitinkančius teisės aktus ir priemones, 
kuriais su CO2 susijusios išlaidos būtų sulygintos su skirtingomis tų trečiųjų šalių 
kainodaros sistemomis.“ Sektoriuose ir pasektoriuose, kuriems taikomas CBAM, 
reikėtų atitinkamai pritaikyti atitinkamus deleguotuosius aktus dėl nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų paskirstymo. Nemokamus apyvartinius taršos leidimus, 
kurie pagal šį skaičiavimą nebebus skiriami CBAM sektoriams (CBAM paklausa), 
reikia parduoti aukcionuose ir kaupti pajamas Inovacijų fonde, kad būtų remiamos 
inovacijos mažo anglies dioksido kiekio technologijų, anglies dioksido surinkimo ir 
panaudojimo (CCU), anglies dioksido surinkimo ir geologinio saugojimo (CCS), 
atsinaujinančiosios energijos ir energijos saugojimo srityse taip, kad būtų 
prisidedama prie klimato kaitos švelninimo. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti CBAM 
sektorių projektams. Kad būtų laikomasi ne CBAM sektoriams paskirstytinų 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų dalies, galutinį skaičių, kurį reikia atimti iš 
nemokamai paskirstomų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus ir parduoti 
aukcionuose, reikėtų apskaičiuoti remiantis dalimi, kurią CBAM paklausa sudaro, 
palyginti su visų nemokamus apyvartinius taršos leidimus gaunančių sektorių 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų poreikiais;“

235 pakeitimas
1-oji dalis: „Iki 2029 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamų 

CBAM veiksmingumo sprendžiant anglies dioksido nutekėjimo rizikos Sąjungos 
rinkoje klausimą poveikio vertinimą, kaip apibrėžta Reglamente (ES).../... [CBAM 
reglamento 30 straipsnio (naujos 2a dalis)].“

2-oji dalis: „Jeigu vertinimas parodo, kad CBAM neužtikrina pakankamos apsaugos nuo 
anglies dioksido nutekėjimo, CBAM koeficientas turėtų būti laikinai pritaikytas, kol 
nebus priimtos priemonės, kuriomis užtikrinama apsauga nuo anglies dioksido 
nutekėjimo, lygiavertė nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 
sistemai, kurią jis pakeičia.“

3-oji dalis: „Komisija, kai tinkama, kartu su ataskaita pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.“
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237 pakeitimas
1-oji dalis: „Inovacijų fondo lėšos skiriamos I ir III prieduose išvardytiems sektoriams, 

įskaitant aplinkai saugų anglies dioksido surinkimą ir naudojimą (CCU), padedantį 
gerokai sušvelninti klimato kaitą, taip pat produktams ir procesams, kuriais 
pakeičiami daug anglies dioksido išskiriantys produktai, gaminami I priede 
išvardytuose sektoriuose, pastangoms skatinti projektų objektų, kuriais siekiama 
užtikrinti aplinkai saugų“ ir „surinkimą“

2-oji dalis: „transportavimą“
3-oji dalis: „CO2“ ir „ir geologinį saugojimą (CCS, įskaitant BECCS, DACCS),“ išskyrus žodį 

„CO2“ 
4-oji dalis: „CO2“ ir „statybą ir eksploatavimą ir novatoriškoms atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos technologijoms ir energijos kaupimo technologijoms.“ Inovacijų fondo 
lėšomis taip pat remiamos novatoriškos proveržio technologijos, jūrų sektoriaus ir 
aviacijos sektoriaus priklausomybei nuo iškastinio kuro mažinti skirta 
infrastruktūra, įskaitant projektus bendram aviacijos poveikiui klimatui mažinti, ir 
mažataršių bei netaršių aviacijos, geležinkelių ir kelių transporto degalų ir 
technologijų gamyba, siekiant sąveikos su programa „Europos Horizontas“, ypač 
su Europos partnerystėmis ir, kai tinkama, kitomis Sąjungos programomis. 
Ypatingas dėmesys skiriamas projektams sektoriuose, kuriems taikomas [CBAM 
reglamentas], ypač eksporto sektoriuose, siekiant remti mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų, CCU, CCS, „

5-oji dalis: „CO2 transportavimo,“
6-oji dalis: „atsinaujinančiosios energijos ir energijos kaupimo inovacijas taip, kad būtų 

prisidedama prie klimato kaitos švelninimo.“ Inovacijų fondo lėšomis taip pat 
remiamas novatoriškų technologijų, jei jos gali reikšmingai sumažinti taršą ir 
padėti dekarbonizuoti ekonomiką ir taupyti energiją ir išteklius, diegimas.“

240 pakeitimas
1-oji dalis: „Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais būtų papildytos šios direktyvos nuostatos dėl Inovacijų fondo veikimo 
taisyklių, įskaitant atrankos procedūrą ir kriterijus, MVĮ dalyvavimą ir reikalavimus 
atitinkančių sektorių ir įvairių rūšių paramai taikomų techninių reikalavimų. 
Siekiant užtikrinti teisingą ir sąžiningą pertvarką, atrankos kriterijuose 
atsižvelgiama į aplinkos ir socialines apsaugos priemones, kaip būdą palaipsniui 
integruoti tvarų vystymąsi siekiant Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato tikslų 
ir 2050 m. neutralaus poveikio klimatui tikslo.“

2-oji dalis: „Jei parama teikiama per sandorius dėl anglies dioksido kainų skirtumo (CCD), tais 
deleguotaisiais aktais leidžiama vykdyti technologiškai neutralius, konkurencingų 
kainų konkursus.“

260 pakeitimas
1-oji dalis: „atsižvelgiant į tai, kad perėjimas prie tvarios ekonomikos turi būti derinamas su 

Europos konkurencingumo išsaugojimu ir darbo vietų kūrimu, Europos žaliojo 
kurso sėkmei labai svarbu, kad bendroji rinka nebūtų pernelyg apkrauta 
papildomomis išlaidomis įmonėms, siekiančioms prisitaikyti prie naujos 
reguliavimo aplinkos.“

2-oji dalis: „Todėl Komisija turėtų taikyti reguliavimo moratoriumą ir pateikti atskirų sektorių 
analizę dėl bendro didesnių energijos ir žaliavų kainų, naujų teisės aktų ir karo 
Ukrainoje poveikio.“

3-oji dalis: „Ta analizė turi būti naudojama siekiant nedelsiant sumažinti įmonėms tenkančią 
naštą, atidedant bet kokius veiksmus, dėl kurių pernelyg padidėtų jau ir taip 
sunkumų patiriančių įmonių išlaidos. Į kiekvieno teisėkūros procedūra priimamo 
akto parengiamąjį etapą turėtų būti įtrauktas aktyvus principo „kiek plius, tiek 
minus“ įgyvendinimas;“

262 pakeitimas
1-oji dalis: „Iki 2030 m. gruodžio 31 d. vandeniliui importuoti naudojamiems laivams ir 

suskystintų gamtinių dujų (SGD) importui naudojamiems laivams suteikiami 
nemokami leidimai, sudarantys 100 proc. Ne vėliau kaip 2029 m. sausio 1 d. 
Komisija įvertina, ar laipsniškas nemokamų leidimų, skirtų vandeniliui importuoti 
naudojamiems laivams ir SGD importui naudojamiems laivams, panaikinimas 
turėtų būti atidėtas po 2030 m.“

2-oji dalis: „Toks vertinimas grindžiamas geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) metodu 
ir tiekimo saugumo bei vandenilio ir dujų pirkimo įperkamumo vertinimu.“
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288 pakeitimas
1-oji dalis: „Nuo [metai po šios direktyvos įsigaliojimo] leidimai negali būti parduodami už 

mažesnę nei minimali leidžiama kainą. Nė viena valstybė narė neleidžia to 
apyvartinio taršos leidimo turėtojui atsisakyti leidimo arba jį parduoti aukcione, jei 
nesilaikoma tos minimalios leidžiamos anglies dioksido kainos. Minimali leidžiama 
kaina yra 60 EUR už CO2eq toną kitais metais po šios direktyvos įsigaliojimo.“

2-oji dalis: „Ji kasmet didinama taikant 9 straipsnio trečioje dalyje nurodytą linijinį mažinimo 
koeficientą.“

ID:
103 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „2%“
2-oji dalis: šis žodis.

114 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus išbraukiamus žodžius „išskyrus“ ir „ir elektrą, gaminamą iš 

dujų atliekų.“
2-oji dalis: išbraukiami žodžiai „išskyrus“ ir „ir elektrą, gaminamą iš dujų atliekų.“

The Left
45 pakeitimas
1-oji dalis: „reikėtų numatyti papildomų paskatų mažinti išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį panaudojant ekonomiškai efektyvius metodus. Tuo tikslu 
turėtų būti pradedama taikyti bonus-malus sistema, pagal kurią būtų nustatoma 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų dalis.“

2-oji dalis: „Įrenginiams, kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis viršija 
atitinkamas santykinių taršos rodiklių vertes, nuo 2026 m. nemokamai suteikiamų 
apyvartinių taršos leidimų kiekis turėtų skirtis priklausomai nuo to, kaip 
įgyvendinamas tinkamai parengtas priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
planas.“

3-oji dalis: „Ir atvirkščiai, įrenginiai, kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
yra mažesnis už atitinkamas santykinių taršos rodiklių vertes, turėtų būti 
skatinami papildomai suteikiant nemokamų apyvartinių taršos leidimų;“

55 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, CCS ir CCU,“ ir „, pavyzdžiui, anglies 

dioksido surinkimo technologijas“
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
251 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 1 a dalį
2-oji dalis: 1 a dalis

ECR:
2 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „1,5 °C“ (pirmasis paminėjimas)
2-oji dalis: šie žodžiai.

15 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei šalinant“ ir „ir šalinant“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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16 pakeitimas
1-oji dalis: „ES ATLPS turėtų būti kuo labiau vengiama nepagrįstų išimčių ir konkurenciją 

iškraipančių priemonių. Ilguoju laikotarpiu visi sektoriai turėtų atlikti savo 
vaidmenį, prisidėdami prie poveikio klimatui neutralumo įgyvendinimo Sąjungoje 
iki 2050 m., o visam išmetamam CO2 kiekiui turėtų būti taikomos atitinkamos 
Sąjungos politikos priemonės. Į ES ATLPS įtraukus komunalinių atliekų deginimo 
įrenginius būtų prisidedama prie žiedinės ekonomikos, nes būtų skatinamas 
produktų perdirbimas, pakartotinis naudojimas ir remontas, sykiu prisidedant prie 
visos ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo. Kadangi 
perdirbimo ir regeneravimo veiklai jau taikoma ES ATLPS, komunalinių atliekų 
deginimo įrenginių įtraukimas sustiprintų paskatas tvariai tvarkyti atliekas 
laikantis atliekų hierarchijos. Toks sprendimas papildytų kitus Sąjungos atliekų 
teisės aktų elementus. Be to, įtraukus atliekų deginimą į ES ATLPS, būtų sudarytos 
vienodos sąlygos regionams, kurie į taikymo sritį įtraukė komunalinių atliekų 
deginimą, ir sumažėtų mokesčių konkurencijos tarp regionų rizika.“

2-oji dalis: „Tačiau, siekiant išvengti atliekų nukreipimo iš komunalinių atliekų deginimo 
įrenginių į Sąjungoje esančius sąvartynus, kuriuose išmetamas metanas, ir 
eksporto į trečiąsias šalis, galinčio turėti pavojingą poveikį aplinkai, prieš 
įtraukiant komunalinių atliekų deginimo įrenginius į Direktyvos 2003/87/EB 
taikymo sritį nuo 2026 m. sausio 1 d. reikia ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 
31 d. atlikti poveikio vertinimą, prie kurio prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų užkirstas kelias tokiam atliekų 
nukreipimui ir tokiam eksportui;“

38 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iki 1,5 °C“
2-oji dalis: šie žodžiai.

40 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „priimti ex ante planus dėl to, kaip jos ketina 

naudoti ES ATLPS pajamas siekdamos savo atitinkamų klimato ir energetikos 
tikslų, ir turėtų“ ir „2 %“

2-oji dalis: „priimti ex ante planus dėl to, kaip jos ketina naudoti ES ATLPS pajamas 
siekdamos savo atitinkamų klimato ir energetikos tikslų, ir turėtų“

3-oji dalis: „2 %“

48 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „8“
2-oji dalis: šis žodis.

53 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Todėl vadovaujantis principu „svarbiausia – 

energijos vartojimo efektyvumas“ bent 12 % Klimato investicijų fondui skirtų 
apyvartinių taršos leidimų Sąjungoje turėtų būti naudojama tolesniam tvarių 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtojimui ir diegimui.“

2-oji dalis: šie žodžiai.



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LT.docx 27 PE 733.409

90 pakeitimas
1-oji dalis: „3b–3f straipsniai taikomi apyvartinių taršos leidimų paskirstymui ir suteikimui I 

priede nurodytų rūšių aviacijos veiklai. 3g–3geb straipsniai taikomi apyvartinių 
taršos leidimų paskirstymui ir suteikimui I priede nurodytų rūšių jūrų transporto 
veiklai, kurią vykdo 5 000 ir didesnės bendrosios talpos laivai.“

2-oji dalis: „Nuo 2027 m. sausio 1 d. 3g–3geb straipsniai taikomi leidimų paskirstymui ir 
suteikimui I priede nurodytų rūšių jūrų transporto veiklai, kurią vykdo 400 ir 
didesnės bendrosios talpos laivai. Iki tos dienos Komisija įvertina, ar visiems 
laivams sudaromos vienodos sąlygos ir ar išvengiama galimo nepageidaujamo 
neigiamo poveikio išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, kuris 
atsirastų dėl galimo 5 000 ir didesnės bendrosios talpos laivų pakeitimo keliais 
laivais, kurių bendroji talpa yra mažesnė už tą ribą, jei riba nemažinama. Jei 
tikslinga, Komisija prie to vertinimo prideda pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiama ši direktyva.“

3-oji dalis: „Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija, kuriai padeda Europos klimato 
kaitos mokslinė patariamoji taryba, nurodyta Reglamento (ES) 2021/1119 3 
straipsnyje, įvertina šiltnamio efektą sukeliančių dujų (išskyrus CO2, CH4 ir N2O) ir 
pasaulinį atšilimą galinčių skatinti kietųjų dalelių, kurias išmeta į valstybės narės 
jurisdikcijai priklausantį uostą atvykstantys, jame stovintys arba iš jo išvykstantys 
laivai, poveikį pasaulio klimatui ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Jei tikslinga, prie tos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo sprendžiamas klausimas, ką daryti su tokiais 
išmetamaisiais teršalais.“

103 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2 %“ ir „Be to, 0,5 % bendro apyvartinių taršos 

leidimų skaičiaus nuo... [kiti metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos 
įsigaliojimo] iki 2030 m. skiriami Klimato investicijų fondui, įsteigtam pagal 10a 
straipsnio 8 dalį.“

2-oji dalis: „2 %“ 
3-oji dalis: „Be to, 0,5 % bendro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus nuo... [kiti metai po šios 

iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo] iki 2030 m. skiriami Klimato investicijų 
fondui, įsteigtam pagal 10a straipsnio 8 dalį.“

116 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siekiant užtikrinti, kad nemokami apyvartiniai 

taršos leidimai produkto gamybai būtų skiriami nepriklausomai nuo žaliavų ar 
gamybos proceso rūšies, jei gamybos procesų tikslas yra tas pats ir jei juose 
išnaudojamas medžiagų žiedinio naudojimo potencialas arba stengiamasi išvengti 
to, kad nustatant santykinius taršos rodiklius nebūtų įtraukti įrenginiai, kuriuose 
pasitelkiami iš dalies arba visiškai dekarbonizuoti procesai ir kuriuose gaminami 
produktai panašių ar tokių pačių ypatybių kaip įprastuose įrenginiuose, arba būtų 
užkirstas kelias tokius įrenginius įtraukti į tų rodiklių sistemą.“

2-oji dalis: šie žodžiai.

130 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „, visų pirma kalbant apie apyvartinių taršos 

leidimų kiekį, kuris atitinka pagal 10 straipsnio 1 dalies penktą pastraipą į Klimato 
investicijų fondą perkeltą kiekį [MF papildomas perkėlimas]“

2-oji dalis: šie žodžiai.

131 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Įgyvendindama Klimato investicijų fondą Komisija 

imasi visų atitinkamų priemonių pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092, 
kad užtikrintų lėšų, susijusių su Klimato investicijų fondo remiamomis 
priemonėmis ir investicijomis, apsaugą, jei valstybėse narėse būtų nesilaikoma 
teisinės valstybės principų.“

2-oji dalis: šie žodžiai.
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135 pakeitimas
1-oji dalis: „Parama iš Modernizavimo fondo turėtų būti teikiama tik toms valstybėms 

narėms, kurios yra patvirtinusios teisiškai privalomus tikslus ne vėliau kaip iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, taip pat laipsniško viso iškastinio kuro 
atsisakymo priemones per laikotarpį, atitinkantį Reglamente (ES) 2021/1119 
nustatytus tikslus.“ išskyrus žodžius „teisiškai privalomus tikslus ne vėliau kaip iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, taip pat laipsniško viso iškastinio kuro 
atsisakymo“

2-oji dalis: šie žodžiai.
3-oji dalis: „Be to, parama iš Modernizavimo fondo neskiriama paramą gaunančios valstybės 

narės, kurios atžvilgiu vykdoma Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 6 
straipsnyje numatyta procedūra arba dėl kurios Taryba pagal tą straipsnį yra 
priėmusi įgyvendinimo sprendimą dėl atitinkamų priemonių, pasiūlytoms 
investicijoms remti.“

151 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje“
2-oji dalis: šie žodžiai.

154 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant šalinimą ir atliekų deginimą“
2-oji dalis: šie žodžiai.

162 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir to reglamento 4 straipsnio 4 dalyje nurodyto 

orientacinio 2030–2050 m. laikotarpio Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
biudžeto.“

2-oji dalis: šie žodžiai.

247 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „priklauso 10 % veiksmingiausių įrenginių, kaip 

nustatyta šiame straipsnyje,“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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323 pakeitimas
1-oji dalis: „2021–2030 m. laikotarpiui įsteigiamas fondas, skirtas remti valstybių narių 

gavėjų siūlomas investicijas, įskaitant nedidelio masto investicinių projektų 
finansavimą, kuriomis modernizuojamos energetikos sistemos ir padidinamas 
energijos vartojimo efektyvumas (toliau – Modernizavimo fondas). Modernizavimo 
fondas finansuojamas iš pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus 
aukcionuose pagal 10 straipsnį ten pat nurodytų valstybių narių gavėjų labui. 
Parama iš Modernizavimo fondo teikiama valstybėms narėms, kurios ne vėliau 
kaip 2050 m. priėmė klimato politiką, suderinamą su kolektyviniu poveikio 
klimatui neutralumo tikslu, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2021/1119.“

2-oji dalis: „Be to, parama iš Modernizavimo fondo neskiriama paramą gaunančios valstybės 
narės, kurios atžvilgiu vykdoma Reglamento (ES, Euratomas) 
2020/2092 6 straipsnyje numatyta procedūra arba dėl kurios Taryba pagal tą 
straipsnį yra priėmusi įgyvendinimo sprendimą dėl atitinkamų priemonių, 
pasiūlytoms investicijoms remti.“

The Left, ECR:
17 pakeitimas
1-oji dalis: „visas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, surinktas ir perduotas 

panaudoti pagal anglies dioksido surinkimo ir naudojimo (CCU) technologiją, kuris 
nėra visam laikui chemiškai sujungtas į produktą taip, kad produktą įprastai 
naudojant ir šalinant jis nepatektų į atmosferą, turėtų būti apskaitytas. Kol visi 
proceso etapai, ypač iš atliekų deginimo įrenginių išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, nebus įtraukti į anglies dioksido apmokestinimą, 
skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį išleidimo į atmosferą momentu 
jis bus įvertintas nepakankamai.“ išskyrus žodžius „ir šalinant“ ir „ypač iš atliekų 
deginimo įrenginių išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“

2-oji dalis: „ir šalinant“
3-oji dalis: „ypač iš atliekų deginimo įrenginių išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis“
4-oji dalis: „Siekdama reguliuoti anglies dioksido surinkimą taip, kad būtų sumažintas 

grynasis išmetamųjų teršalų kiekis, užtikrinama, kad būtų apskaitomas visas 
išmetamas ŠESD kiekis ir kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo, sykiu numatant 
ekonominių paskatų, Komisija turėtų įvertinti, kaip apskaityti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kuris laikomas surinktu ir panaudotu, kad taptų 
chemiškai susietas su gaminiu, remiantis produkto gyvavimo ciklo vertinimu, 
pavyzdžiui, kai jis naudojamas produktui gaminti arba kai tokiu proporcingu 
mažinimu prisidedama prie atitinkamos valstybės narės kompetentingos 
institucijos patvirtintos novatoriškos nacionalinės politikos, siekiant užtikrinti ir 
skatinti sektorių bendradarbiavimą, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriame būtų numatyta skaidri, palyginama ir patikima 
metodika;“

52 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Klimato investicijų fondo lėšomis neturėtų būti 

remiama su branduoline energija susijusi veikla.“
2-oji dalis: šie žodžiai.

103AD1 pakeitimas 
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį "2 %"
2-oji dalis: "2 %"
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115 pakeitimas
1-oji dalis: „Jeigu įrenginiams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES(*) 

8 straipsnio 4 dalį [nuorodą į straipsnį reikia atnaujinti peržiūrėjus direktyvą] 
taikomas įpareigojimas atlikti energijos vartojimo auditą arba įgyvendinti 
sertifikuotą energijos valdymo sistemą, visi apyvartiniai taršos leidimai skiriami 
nemokamai tik jei įgyvendinamos audito ataskaitoje pateiktos arba sertifikuotos 
energijos valdymo sistemos rekomendacijos, jei pagal jas atliktų investicijų grąžos 
laikotarpis neviršija aštuonerių metų ir tokių investicijų sąnaudos yra 
proporcingos. Antraip skiriamas nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius 
sumažinamas pagal šios dalies devintą ir dešimtą pastraipas. Nemokamų 
apyvartinių taršos leidimų skaičius nesumažinamas, jei veiklos vykdytojas įrodo, 
jog įgyvendino kitas priemones, kuriomis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis sumažintas tiek pat, kiek rekomenduojama atitinkamo įrenginio audito 
ataskaitoje. . Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės atitinkamai 
patikslinamos.“

2-oji dalis: „Be šios dalies trečioje pastraipoje nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip 2025 m. 
liepos 1 d. sektorių ar jų subsektorių, atitinkančių nemokamų apyvartinių taršos 
leidimų suteikimo pagal 10a ir 10b straipsnius reikalavimus, veiklos vykdytojai 
parengia kiekvieno jų įrenginio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
planą, skirtą veiklai, kuriai taikoma ši direktyva. Tas planas turi atitikti Reglamento 
(ES) 2021/1119 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą poveikio klimatui neutralumo tikslą 
ir visus atitinkamus sektorių veiksmų planus, parengtus pagal to reglamento 10 
straipsnį, ir jame nustatoma: ... Jeigu nesilaikoma nei trečios, nei ketvirtos 
pastraipos reikalavimų, devintos pastraipos a, b ir c punktuose nustatytos 
procentinės dalys padvigubinamos.“

3-oji dalis: „Įrenginiams, kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis mažesnis už 
10 % efektyviausių Sąjungos sektoriaus ar subsektoriaus įrenginių vidurkį pagal 
atitinkamus produkto santykinius taršos rodiklius, suteikiami papildomi nemokami 
10 % taikytinos santykinių taršos rodiklių vertės apyvartiniai taršos leidimai, jei 
turima leidimų pagal dvyliktą pastraipą. Vienuoliktoje pastraipoje nurodytų 
papildomų nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo tikslais naudojami visi 
leidimai, kurie nepaskiriami dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus 
sumažinimo pagal devintą ir dešimtą pastraipas.“

RENEW, PPE, ECR:
52 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Klimato investicijų fondo lėšomis neturėtų būti 

remiama su branduoline energija susijusi veikla.“
2-oji dalis: šie žodžiai.

104 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išskyrus su branduoline energija susijusią veiklą ir 

technologijas“
2-oji dalis: šie žodžiai.

122 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Klimato inovacijų fondo lėšomis neremiama su 

branduoline energija susijusi veikla.“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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136 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „su branduoline energija susijusi veikla arba“
2-oji dalis: šie žodžiai.

ID, PPE:
100 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 1 a dalį
2-oji dalis: 1 a dalis

S&D, Verts/ALE:
244 pakeitimas
1-oji dalis: „[Kitais metais po šio pakeitimo įsigaliojimo] visos Sąjungos apyvartinių taršos 

leidimų skaičius sumažinamas 70 mln. apyvartinių taršos leidimų. 2026 m. visos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičius sumažinamas 50 mln. apyvartinių 
taršos leidimų.“ išskyrus žodžius „70 mln. apyvartinių taršos leidimų“ „2026 m. 
visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičius sumažinamas 50“

2-oji dalis: „70 mln. apyvartinių taršos leidimų“ „2026 m. visos Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų skaičius sumažinamas 50“

3-oji dalis: „[Šio pakeitimo įsigaliojimo metais]“
4-oji dalis: „visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičius padidinamas [ES ATLPS 

taikymo jūrų transporto veiklai sritį atitinkantis leidimų skaičius, kaip nurodyta 3g 
straipsnyje] mln. jūrų transportui skirtų apyvartinių taršos leidimų.“

5-oji dalis: „Nuo 2024 m. iki 2025 m. pabaigos linijinis koeficientas yra 4,4 %. Nuo 2026 m. 
linijinis koeficientas yra 4,5 %. Komisija paskelbia visos Sąjungos apyvartinių 
taršos leidimų skaičių per 3 mėnesius nuo [įrašyti pakeitimo įsigaliojimo datą];“

255/rev. pakeitimas
1-oji dalis: Visas tekstas, išskyrus a, b, c, d ir e punktus
2-oji dalis: a punktas.
3-oji dalis: b punktas.
4-oji dalis: c punktas.
5-oji dalis: d punktas.
6-oji dalis: e punktas.

Įvairūs
300, 301 ir 377 pakeitimai buvo atšaukti.
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5. Socialinis klimato fondas ***I

Pranešimas: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

165 ID VB - 91, 512, 27

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

komitetas +

dal.

1/VB + 483, 142, 13

14 komitetas

2/VB + 471, 91, 71

dal.

1/VB + 580, 45, 14

15 komitetas

2/VB + 326, 236, 67

dal.

1/VB + 576, 48, 13

2/VB + 421, 177, 21

28 komitetas

3/VB + 332, 267, 34

dal.

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

40 komitetas

1/VB + 466, 162, 9
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 503, 98, 23

3/VB + 370, 232, 4

41 komitetas atsk. +

54 komitetas VB + 538, 84, 19

dal.

1 +

55 komitetas

2 +

dal.

1 +

57 komitetas

2 +

dal.

1 +

63 komitetas

2 +

dal.

1 +

83 komitetas

2 +

dal.

1/VB + 488, 135, 13

99 komitetas

2/VB + 455, 148, 22

100 komitetas VB + 458, 130, 49

dal.

1/VB + 480, 64, 86

101 komitetas

2/VB + 460, 72, 101

dal.

1/VB + 548, 83, 10

102 komitetas

2/VB + 461, 99, 74

dal.125 komitetas

1/VB + 598, 31, 12
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 483, 142, 9

128 komitetas VB + 401, 211, 24

dal.

1 +

2 +

130 komitetas

3 +

131 komitetas VB + 499, 131, 10

132 komitetas VB + 490, 127, 5

dal.

1 +

137 komitetas

2 +

140 komitetas VB + 515, 107, 14

dal.

1 +

142 komitetas

2 +

143 komitetas VB + 498, 114, 29

146 komitetas atsk. +

166, 
167, 
168

PPE VB - 312, 318, 11MVĮ tinkamumas

170 S&D VB ↓

Neįtrauktų priemonių 
netaikymas Teisingos 

pertvarkos fondui

161, 
162

Verts/ALE VB - 283, 348, 10

Po 5 straipsnio 3 
dalies

163 Verts/ALE VB - 292, 345, 1

Po 23 straipsnio 164 Verts/ALE VB - 259, 359, 24

158NP The Left VB - 40, 484, 114I priedas

156 komitetas +

159NP The Left VB - 35, 491, 112II priedas

157 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 11 
konstatuojamosios 

dalies

160 Verts/ALE VB - 279, 288, 69

Po 15 
konstatuojamosios 

dalies

169 The Left VB - 273, 345, 23

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 28 (1-oji , 2-oji ir 3-oji dalys), 54, 128, 131, 132, 140 ir 143 pakeitimai.
ID: 165 pakeitimas
PPE: 14, 40, 99, 100, 128, 165 ir 166 pakeitimai.
Verts/ALE: 160, 161, 162, 163, 164, 166,167 ir 168 ir 170 pakeitimai.
The Left: 14 (1-oji , 2-oji ir 3-oji dalys), 15 (1-oji ir 2-oji dalys), 28, 125 (1-oji ir 2-oji dalys), 

99, 100, 101, 102, 158, 159 ir 169 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 41, 128 ir 146 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
55 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „laipsniškas automobilių su vidaus degimo varikliu 

atsisakymas“
2-oji dalis: šie žodžiai.

63 pakeitimas
1-oji dalis: „priemonės ir investicijos, skirtos judumo bei transporto priemonių naudojimo 

mastui didinti pagal 6 straipsnį, be kita ko, nukreipiant priemones ir investicijas“
2-oji dalis: „į perėjimą nuo privačiojo transporto prie viešojo transporto, dalijimosi transporto 

priemonėmis ir aktyvaus judumo.“

130 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „turi paisyti Europos Sąjungos sutarties 2 

straipsnyje įtvirtintų pagrindinių vertybių, įskaitant teisinės valstybės principą.“ ir 
„kiek tai susiję su Sąjungos biudžeto apsauga teisinės valstybės principų 
pažeidimų atveju“

2-oji dalis: „turi paisyti Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų pagrindinių 
vertybių, įskaitant teisinės valstybės principą.“

3-oji dalis: „kiek tai susiję su Sąjungos biudžeto apsauga teisinės valstybės principų 
pažeidimų atveju“
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142 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pasiektą išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą ir“
2-oji dalis: šie žodžiai.

S&D:
40 pakeitimas
1-oji dalis: „Fondo finansinis paketas nustatomas remiantis įvertinta apskaičiuotąja suma, 

gauta skiriant Sąjungos biudžetui 25 proc. numatomų gauti pajamų, susijusių su 
komerciniu kelių transportu, komerciniais pastatais ir kitų rūšių kuru, kuriems 
pirmuoju laikotarpiu taikomas [ATLPS direktyvos] IVa skyrius. Ta suma turėtų būti 
papildyta pajamomis, gautomis iš 150 mln. apyvartinių taršos leidimų, parduotų 
aukcione pagal Direktyvos 2003/87/EB 30d straipsnio 3 dalį. Darant prielaidą, kad 
anglies dioksido kaina bus 35 EUR už toną, per trejų metų laikotarpį būtų galima 
papildomai skirti 5,25 mlrd. EUR. Kartu su finansiniu paketu per tą laikotarpį tai 
sudarytų 16,39 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į kitų derybų dėl DFP rezultatus ir bet kokį 
sprendimą privačių pastatų ir privataus kelių transporto sektorių įtraukti į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį iki 2029 m. sausio 1 d. pagal Direktyvos 
2003/87/EB [XX] straipsnį, Komisijos pasiūlyme būtų įtvirtintas reikalavimas 
nustatyti Socialinio klimato fondo sumą antrajam 2028–2032 m. laikotarpiui. Todėl 
per visą [įsigaliojimo data]–2032 m. laikotarpį Fondo lėšų suma galėtų siekti 
72 mlrd. EUR. Pagal Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 41, valstybės 
narės turėtų skirti tas pajamas į Sąjungos biudžetą kaip nuosavus išteklius.“

2-oji dalis: „Valstybės narės turi pačios finansuoti reikšmingą dalį visų su savo planais 
susijusių išlaidų, atitinkančią bent 60 proc. laikinos pajamų paramos ir bent 
50 proc. tikslinių struktūrinių priemonių ir investicijų. Pritaikius nukrypti leidžiančią 
nuostatą, valstybėms narėms, kurios turi teisę gauti papildomų lėšų iš 
Modernizavimo fondo, turėtų būti galima nacionalinę bendro finansavimo dalį 
tikslinėms struktūrinėms priemonės ir investicijoms apriboti iki 40 proc. Šiuo 
tikslu, taip pat investicijoms ir priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti būtiną 
pertvarką ir palengvinti neigiamą jos poveikį patiriantiems piliečiams tenkančią 
naštą, finansuoti valstybės narės turėtų, inter alia, pirmiau naudoti savo pajamas, 
kurias numatoma gauti iš pastatams ir kelių transportui skirtų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos, vykdomos pagal Direktyvą 2003/87/EB. Fondas neturėtų būti 
finansuojamas mažinant kitoms Sąjungos programoms ir politikos priemonėms 
numatytas lėšas;“ išskyrus žodį „laikinos“

3-oji dalis: šis žodis.

57 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pastatų ir kelių transporto išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų įtraukimo į Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį poveikis 
kainoms įgyvendinant“

2-oji dalis: šie žodžiai.

99 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „30d straipsnio 3 dalį“
2-oji dalis: šie žodžiai.

101 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kaip numatyta“ ir „4b straipsnyje“
2-oji dalis: šie žodžiai.

102 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „IVa skyrių“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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137 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „laikinai“
2-oji dalis: šis žodis.

The Left
14 pakeitimas
1-oji dalis: „todėl dalis pajamų, kurios bus gautos įtraukus pastatus ir kelių transportą į 

Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį, turėtų būti panaudojamos kaip nuosavi 
ištekliai, skirti Sąjungos biudžetui finansuoti kaip bendrosios pajamos, remiantis 
teisiškai privalomu 2020 m. gruodžio 16 d. Tarpinstituciniu susitarimu1a, kuriame 
išdėstytos veiksmų gairės dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, taip Sąjungos 
biudžetui suteikiant priemonių, kurios padėtų mažinti dėl šio įtraukimo 
atsirandantį socialinį poveikį, kad pertvarka būtų teisinga ir įtrauki ir nė vieno 
nepaliktų nuošalyje. Pagal Tarpinstitucinį susitarimą naujų nuosavų išteklių 
krepšelį numatyta nustatyti iki 2023 m. sausio 1 d. Žalieji nuosavi ištekliai yra 
Sąjungos biudžeto suderinimo su Sąjungos politikos prioritetais priemonė, tokiu 
būdu sukurianti Sąjungos pridėtinę vertę, ir jie turėtų būti naudojami siekiant su 
klimato aspekto integravimu susijusių tikslų,“

2-oji dalis: „grąžinant skolas pagal priemonę „NextGenerationEU“ ir didinant Sąjungos 
biudžeto, kaip investicijų ir garantijų priemonės, atsparumą jo veikimo 
sutrikimams;“

15 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pažeidžiamoms mažosioms įmonėms“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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125 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, taikant anglies dioksido 

apmokestinimą,“
2-oji dalis: šie žodžiai.

S&D, The Left:
28 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Tokia tiesioginė pajamų parama turėtų būti 

apribota iki 40 proc. bendrų numatomų kiekvieno plano išlaidų 2024–2027 metais 
ir 2028–2032 metams turėtų būti nustatyta remiantis Komisijos atliktu kiekvienos 
šalies tiesioginės pajamų paramos veiksmingumo, pridėtinės vertės, nuolatinio 
aktualumo ir reikalaujamo lygio vertinimu, atsižvelgiant į struktūrinių investicijų ir 
priemonių įgyvendinimo pažangą ir poveikį, siekiant laipsniškai nutraukti tokią 
paramą iki 2032 m. pabaigos;“

2-oji dalis: „Tokia tiesioginė pajamų parama turėtų būti apribota iki 40 proc. bendrų 
numatomų kiekvieno plano išlaidų 2024–2027 metais ir 2028–2032 metams turėtų 
būti nustatyta remiantis Komisijos atliktu kiekvienos šalies tiesioginės pajamų 
paramos veiksmingumo, pridėtinės vertės, nuolatinio aktualumo ir reikalaujamo 
lygio vertinimu, atsižvelgiant į struktūrinių investicijų ir priemonių įgyvendinimo 
pažangą ir poveikį, siekiant laipsniškai nutraukti tokią paramą iki 2032 m. 
pabaigos;“ išskyrus žodžius „turėtų būti apribota iki 40 proc. bendrų numatomų 
kiekvieno plano išlaidų 2024–2027 metais ir“

3-oji dalis: „turėtų būti apribota iki 40 proc. bendrų numatomų kiekvieno plano išlaidų 2024–
2027 metais ir“

ECR, S&D:
83 pakeitimas
1-oji dalis: „Valstybės narės gali įtraukti išlaidas, susijusias su priemonėmis, kuriomis 

pažeidžiamiems namų ūkiams ir pažeidžiamiems transporto naudotojams, kuriems 
daro poveikį energijos ir su judumu susijęs nepriteklius, teikiama laikina tiesioginė 
pajamų parama, įskaitant, kaip laikiną priemonę, sumažintus elektros mokesčius ir 
rinkliavas, kad būtų absorbuotas kelių transportui naudojamo kuro ir šildymo kuro 
kainų padidėjimas. Tokia tiems pažeidžiamiems namų ūkiams teikia parama turi 
būti tarpinė parama, kuri laikui bėgant mažėja, jei įgyvendinamos struktūrinės 
priemonės arba investicijos, turinčios ilgalaikį poveikį, pasireiškiantį veiksmingu 
paramos gavėjų energijos ir su judumu susijusio nepritekliaus pašalinimu.“

2-oji dalis: „Tokia parama turi būti apribota iki didžiausios 40 proc. bendrų numatomų 
kiekvieno plano išlaidų 2024–2027 metais sumos ir 2028–2032 metams turi būti 
nustatyta remiantis Komisijos vertinimu, atliktu pagal 24 straipsnio 3 dalį, siekiant 
laipsniškai nutraukti tokią paramą iki 2032 m. pabaigos.“

Įvairūs
Mohammed Chahim atšaukė savo pritarimą 170 pakeitimui.
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6. ES aviacijos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos peržiūra ***I

Pranešimas: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

75 ID VB - 86, 516, 20

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

komitetas VB + 480, 74, 70

10 komitetas atsk. +

13 komitetas atsk. +

dal.

1 +

15 komitetas

2 +

17 komitetas atsk. +

19 komitetas atsk. +

33 komitetas atsk. +

34 komitetas atsk./EB + 376, 249, 4

35 komitetas atsk. +

39 komitetas VB + 320, 248, 67

40 komitetas VB + 320, 240, 71

41 komitetas VB + 324, 228, 71

42 komitetas VB + 326, 231, 67

dal.

1 +

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

44 komitetas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 +

4 +

5 +

45 komitetas atsk. +

47 komitetas atsk. +

48 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

50 komitetas

3 +

52 komitetas atsk. +

58 komitetas atsk. +

59 komitetas atsk. +

62 komitetas atsk./EB + 385, 241, 4

88 nariai VB - 205, 423, 13

91 nariai VB - 207, 418, 12

93 nariai VB - 203, 427, 10

94 nariai VB - 170, 458, 10

dal.

1/VB + 543, 29, 64

2/VB + 491, 104, 30

20 komitetas

3/VB + 445, 104, 84

dal.

1/VB + 506, 71, 63

36 komitetas

2/VB + 436, 166, 27

dal.

1/VB + 545, 31, 64

Tvarūs aviaciniai 
degalai

37 komitetas

2/VB + 434, 126, 60
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

76 ID ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos u punkto

85 ECR -

89 nariai -

30 komitetas EB - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

RENEW

+

92 nariai VB - 251, 378, 9

38 komitetas -

1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto b 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 c straipsnio 7 dalies 
2 punktas (ir susijusi 

konstatuojamoji dalis)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

RENEW

+

77=
78=

nariai VB - 146, 412, 761 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto c 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 d straipsnio 2 dalis

86 ECR -

87 ECR -Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 4 punkto

Direktyva 2003/87/EB
Po 10 a straipsnio 8 
dalies 2 pastraipos

46 komitetas +

1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punkto a 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
12 straipsnio 6 dalies 

1 pastraipos b 
papunktis

68 The Left -

1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punkto a 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB
12 straipsnio 6 dalies 

2 pastraipos iv 
punktas

69NP The Left -

dal.

1/VB + 500, 134, 4

2/VB + 427, 181, 6

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punkto

Direktyva 2003/87/EB
Po 14 straipsnio 2 
dalies 2 pastraipos

11 komitetas

3/VB + 428, 186, 6
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 465, 156, 2

2/VB + 434, 190, 6

51 komitetas

3/VB + 436, 174, 20

90 nariai VB ↓

dal.

1/VB ↓

95 nariai

2/VB ↓

70 The Left VB - 257, 340, 45

71 The Left VB - 261, 347, 36

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 9 punkto

Direktyva 2003/87/EB
Po 30 straipsnio 4 

dalies 72 The Left VB + 321, 278, 34

73 The Left -Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 10 punkto
Direktyva 2003/87/EB

I priedas
74NP The Left -

Po 9 
konstatuojamosios 

dalies

66 The Left -

Po 20 
konstatuojamosios 

dalies

82 ECR EB - 305, 306, 26

Po 26 
konstatuojamosios 

dalies

83 ECR EB - 271, 354, 18

64 PPE VB - 290, 335, 13

67 The Left -

Po 27 
konstatuojamosios 

dalies

84 ECR -

Komisijos pasiūlymas VB + 479, 130, 32

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 39, 40, 41, 42 ir 64 pakeitimai.
ID: 75 pakeitimas
The Left: 70, 71 ir 72 pakeitimai.
S&D: Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto 11, 20, 36, 

37, 51, 88, 90, 91, 93, 94 ir 95 pakeitimai.
Verts/ALE: 77, 78, 91, 92, 93 ir 95 pakeitimai.
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Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 15, 19 ir 62 pakeitimai.
ECR: 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58 ir 59 pakeitimai.
S&D: 34 pakeitimas
nariai: 17, 45, 47, 48 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
11 pakeitimas:
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išplečiant ES ATLPS taikymo sritį, kad ji apimtų 

tokius išmetamuosius teršalus.“ Kol bus priimtas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo nuo 2027 m. gruodžio 31 d. išplečiama šios 
direktyvos taikymo sritis, kad ji apimtų kitus nei CO2 išmetamuosius teršalus, 
aviacijos sektoriuje išmetamo CO2 kiekio koeficientas dauginamas iš 1,8, kad būtų 
atsižvelgta į kitus nei CO2 aviacijos išmetamuosius teršalus, iš 1,9 nuo 2028 m. 
gruodžio 31 d. ir iš 2,0 nuo 2029 m. gruodžio 31 d. Daugiklis neturėtų viršyti 2,0.“

2-oji dalis: „išplečiant ES ATLPS taikymo sritį, kad ji apimtų tokius išmetamuosius teršalus.“
3-oji dalis: „Kol bus priimtas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nuo 

2027 m. gruodžio 31 d. išplečiama šios direktyvos taikymo sritis, kad ji apimtų 
kitus nei CO2 išmetamuosius teršalus, aviacijos sektoriuje išmetamo CO2 kiekio 
koeficientas dauginamas iš 1,8, kad būtų atsižvelgta į kitus nei CO2 aviacijos 
išmetamuosius teršalus, iš 1,9 nuo 2028 m. gruodžio 31 d. ir iš 2,0 nuo 2029 m. 
gruodžio 31 d. Daugiklis neturėtų viršyti 2,0.“

15 pakeitimas:
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „t. y. skrydžius, kurių atstumas mažesnis kaip 1 

000 kilometrų;“
2-oji dalis: šie žodžiai.

36 pakeitimas:
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „70 % šių leidimų paskirstoma būtent sintetinių 

aviacinių degalų naudojimui didinti, pirmenybę teikiant nebiologinės kilmės kurui 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (RFNBO).“

2-oji dalis: šie žodžiai.

44 pakeitimas:
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus išbraukiamus žodžius „Valstybės narės nustato, kaip turi 

būti naudojamos iš“ ir išskyrus žodžius „75 proc. naudojama“, žodžius „15 proc. 
pajamų, gautų iš 3ea straipsnyje nurodytų išvykstamųjų skrydžių, 
panaudojama“ ir žodžius „likusios pajamos naudojamos taip“

2-oji dalis: išbraukiami žodžiai „Valstybės narės nustato, kaip turi būti naudojamos iš“
3-oji dalis: „75 proc. naudojama“
4-oji dalis:  „15 proc. pajamų, gautų iš 3ea straipsnyje nurodytų išvykstamųjų skrydžių, 

panaudojama“
5-oji dalis: „likusios pajamos naudojamos taip“

50 pakeitimas:
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „deleguotuosius“ ir „ir kitų nei CO2 išmetamųjų 

teršalų stebėsenos“
2-oji dalis: „deleguotuosius“
3-oji dalis: „ir kitų nei CO2 išmetamųjų teršalų stebėsenos“
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51 pakeitimas:
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išplečiant ES ATLPS taikymo sritį, kad ji apimtų 

kitus nei CO2 aviacijos išmetamuosius teršalus.“ išskyrus žodžius „Kol bus išplėsta 
šios direktyvos taikymo sritis, kad ji apimtų antroje pastraipoje nurodytus kitus nei 
CO2 orlaivių naudotojų išmetamus teršalus, nuo 2027 m. gruodžio 31 d. vykdant 
aviacijos veiklą išmetamo CO2 kiekio koeficientas dauginamas iš 1,8, nuo 2028 m. 
gruodžio 31 d. – 1,9, o nuo 2029 m. gruodžio 31 d. – iš 2,0, kad būtų atsižvelgta į 
kitus nei CO2 aviacijos išmetamuosius teršalus.“

2-oji dalis: „išplečiant ES ATLPS taikymo sritį, kad ji apimtų kitus nei CO2 aviacijos 
išmetamuosius teršalus.“

3-oji dalis: „Kol bus išplėsta šios direktyvos taikymo sritis, kad ji apimtų antroje pastraipoje 
nurodytus kitus nei CO2 orlaivių naudotojų išmetamus teršalus, nuo 2027 m. 
gruodžio 31 d. vykdant aviacijos veiklą išmetamo CO2 kiekio koeficientas 
dauginamas iš 1,8, nuo 2028 m. gruodžio 31 d. – 1,9, o nuo 2029 m. gruodžio 
31 d. – iš 2,0, kad būtų atsižvelgta į kitus nei CO2 aviacijos išmetamuosius 
teršalus.“

The Left:
37 pakeitimas:
1-oji dalis: „Visas 5a dalyje nurodytas apyvartinių taršos leidimų kiekis paskirstomas taip pat 

kaip pagal sutartį dėl kainų skirtumo, atsižvelgiant į likusį kainų skirtumą tarp 
iškastinio žibalo ir tvarių aviacinių degalų, siekiant padidinti tvarių aviacinių 
degalų naudojimą, pirmenybę teikiant nebiologinės kilmės kurui iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, laikantis nediskriminavimo principo, apie kurį 
pagal Reglamento ... [„ReFuelEU“ reglamentas]* 7, 8 ir 9 straipsnius pranešta 
Europos aviacijos saugos agentūrai.“    Kiekvienas orlaivio naudotojas gali teikti 
paraišką dėl apyvartinių taršos leidimų paskirstymo skrydžiams, kuriems taikoma 
ES ATLPS, nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d., remdamasis 
padidėjusiu 5a dalyje nurodytų degalų naudojimu.    Leidimų skaičius turi būti 
proporcingas bendram išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, 
sutaupytam taikant tiems degalams taikomą tvarką pagal Direktyvą (ES) 
2018/2001 ir šios Direktyvos 14 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius 
aktus.    Komisija užtikrina, kad teršalai, išmetami naudojant nebiologinės kilmės 
kurą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kuriam naudojamas vandenilis iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, būtų klasifikuojami taip, kad juos naudojančių orlaivių 
naudotojų išmetamųjų teršalų kiekis būtų lygus nuliui, kol bus priimtas 14 
straipsnio 1 dalyje nurodytas deleguotasis aktas.    Komisija kasmet skelbia 
išsamią informaciją apie žibalo ir tvarių aviacinių degalų sąnaudų skirtumą. 
Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, nustatančiomis išsamią aviacijos 
apyvartinių taršos leidimų suteikimo tvarką siekiant padidinti tvarių aviacinių 
degalų naudojimą, padengiant kainų skirtumą už CO2 toną, sutaupytą naudojant 
tuos degalus, o ne žibalą.    Nuo 2028 m. gruodžio 31 d. Komisija kasmet atlieka 
šios dalies taikymo vertinimą ir laiku pateikia jo rezultatus Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

2-oji dalis: „Remdamasi tuo vertinimu ir atlikus poveikio vertinimą, Komisija prireikus gali 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo orlaivių 
naudotojams, kurie naudoja daugiau 3c straipsnio 5a dalyje nurodytų tvarių 
aviacinių degalų, iki 2034 m. gruodžio 31 d. būtų skiriamas ribotas ir tam tikrą 
laiką galiojantis apyvartinių taršos leidimų skaičius.“

Verts/ALE:
95 pakeitimas:
1-oji dalis: „9a) 30 straipsnis papildomas šia dalimi: 4a. Iki 2025 m. sausio 1 d. Komisija: a) 

paskelbia atnaujintą aviacijos poveikio klimatui, nesusijusio su išmetamu CO2 
kiekiu, analizę, atsižvelgdama į naujausius mokslinius tyrimus, ir prireikus 
nusprendžia pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais 
būtų sprendžiama su CO2 nesusijusių išmetamųjų teršalų problema ir mažinamas 
jų intensyvumas;“

2-oji dalis: „b) prireikus pagal šią direktyvą pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl anglies dioksido koregavimo priemonės, kuria sprendžiamas 
anglies dioksido nutekėjimo klausimas;“

ECR, The Left:
20 pakeitimas
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1-oji dalis: „ES ATLPS direktyva turėtų būti prisidedama prie oro transporto priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo skatinimo. Perėjimas nuo iškastinio kuro naudojimo 
prie vis didesnio tvarių aviacinių degalų, ypač sintetinių aviacinių degalų, 
naudojimo būtų svarbus siekiant tokio priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo. Tačiau, atsižvelgiant į didelį orlaivių naudotojų konkurencijos lygį, 
tvarių aviacijos degalų ES rinkos plėtojimą ir svarbią iškastinio žibalo ir tvarių 
aviacinių degalų kainų skirtumą, ši pertvarka turėtų būti remiama skatinant 
inovatorius. Todėl 2024 m. sausio 1 d. – 2029 m. gruodžio 31 d. apyvartiniai taršos 
leidimai turėtų būti paskirstyti taip pat kaip ir pagal kainų skirtumo sutartį, 
apimančią likusį kainų skirtumą tarp iškastinio žibalo ir tvarių aviacinių degalų, 
taikomą pavieniams orlaivių naudotojams, proporcingai atsižvelgiant į tvarių 
aviacinių degalų, kurie naudojami ir apie kuriuos pranešama pagal Reglamentą 
xxxx/xxxx („ReFuelEU“ reglamentas]1a, kiekį, siekiant paskatinti inovatorius ir 
remti tvarių aviacinių degalų ES rinkos kūrimą. Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2029 m. gruodžio 31 d. turėtų būti rezervuota 20 mln. apyvartinių taršos leidimų, 
o tais atvejais, kai skrydžiai iš EEE į trečiąsias šalis patenka į ES ATLPS taikymo 
sritį tam pačiam laikotarpiui, turėtų būti rezervuota dar 20 mln. apyvartinių taršos 
leidimų. Tie apyvartiniai taršos leidimai turėtų būti gaunami iš visų turimų 
apyvartinių taršos leidimų fondo ir turėtų būti naudojami tik skrydžiams, kuriems 
taikoma ES ATLPS, nediskriminaciniu būdu. Komisija turėtų užtikrinti, kad 70 proc. 
šių leidimų būtų paskirstoma būtent sintetinių aviacinių degalų naudojimui, 
pirmenybę teikiant nebiologinės kilmės kurui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
(RFNBO). Komisija turėtų tinkamai vykdyti iškastinio kuro išmetamo CO2 kiekio 
apskaitą ir turėtų RFNBO vertinti kaip jų naudotojams išmetantį nulinį teršalų 
kiekį. išskyrus žodžius „70 proc. šių“

2-oji dalis: „70 proc. šių“
3-oji dalis: „Komisija, remdamasi vertinimu ir poveikio vertinimu, gali nuspręsti pateikti 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad ne vėliau kaip iki 2034 m. 
gruodžio 31 d. paskirstytų 2030 m. numatytą ribotą ir konkretų terminą 
galiojančių apyvartinių taršos leidimų skaičių;“

Įvairūs
81a pakeitimas paskelbtas nepriimtinu vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnio 
5 dalimi.
Juan Fernando López Aguilar taip pat parėmė 89 ir 92 pakeitimus.

7. Informavimas apie kompensavimą pagal Tarptautinės aviacijos išmetamo 
anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistemą (CORSIA) ***I

Pranešimas: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

7 ID VB - 44, 549, 22

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-6 komitetas +

Komisijos pasiūlymas VB + 547, 44, 45

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 7 pakeitimas
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8. Valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų metinį kiekį (Pastangų pasidalijimo reglamentas) 
***I

Pranešimas: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

52 ID VB - 103, 463, 0

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-7, 9-
10, 12, 
14, 15, 
17, 21

komitetas VB + 470, 65, 57

8 komitetas atsk. +

13 komitetas atsk. +

18 komitetas atsk. +

19 komitetas atsk. +

20 komitetas VB + 322, 275, 5

22 komitetas atsk. +

24 komitetas atsk. +

dal.

1/VB + 428, 165, 10

2/VB + 312, 281, 3

3/VB + 311, 279, 12

26 komitetas

4/VB + 318, 231, 48

dal.

1/VB + 541, 60, 3

28 komitetas

2/VB + 471, 125, 2

dal.

1/VB + 547, 54, 5

2/VB + 453, 143, 5

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

29 komitetas

3/VB + 447, 146, 2
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

4/VB + 440, 151, 0

dal.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 komitetas

11 +

38 komitetas atsk. +

42 komitetas VB + 318, 276, 10

43 komitetas atsk. +

44 The Left VB - 134, 465, 4

dal.

1/VB + 519, 67, 26

1 straipsnio 1 dalies 1 
punktas

25 komitetas

2/VB + 435, 150, 7

68 ECR EB - 250, 334, 26Po 1 straipsnio 1 
dalies 2 punkto

69 ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

4 straipsnio 2 dalies a 
punktas

70 ECR VB - 111, 486, 13

71S ECR VB - 119, 486, 4

dal.

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

4 straipsnio 2 dalies b 

27AD1 komitetas

1/VB + 499, 86, 24
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 430, 168, 7

3/VB + 431, 115, 63

punktas

57AD nariai VB ↓

27AD2
NP=

57ADN
P=

komitetas
nariai

VB + 452, 152, 81 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

4 straipsnio 2 dalies c 
punktas 72 ECR VB ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

Po 4 straipsnio 2 
dalies c punkto

73 ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

Po 4 straipsnio 2 dalis

74 ECR -

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

4 straipsnio 3 dalies 1 
pastraipa

75=
27AD3

=

ECR
komitetas

+

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

4 straipsnio 3 dalies 2 
pastraipa

76 ECR VB - 128, 482, 5

77S ECR VB - 122, 486, 51 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

4 straipsnio 3 dalies 3 
pastraipa

27AD4
=

57AD=

komitetas
nariai

VB + 467, 138, 12

27AD5
NP=

57ADN
P=

komitetas
nariai

VB + 466, 136, 91 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

4 straipsnio 3 dalies 4 
pastraipa 78 ECR VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

Po 4 straipsnio 3 
dalies 4 pastraipos

57AD nariai VB - 72, 468, 73

79 ECR -1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/842

Po 4 straipsnio 4 
dalies

80 ECR VB - 255, 327, 29

dal.

1/VB + 505, 106, 3

2/VB + 446, 166, 4

30 komitetas

3/VB + 437, 142, 34

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punkto
Reglamentas (ES) 

2018/842
5 straipsnio 1 ir 2 

dalys

58AD nariai VB ↓

31 komitetas VB + 425, 181, 8

dal.

1/VB + 510, 97, 8

2/VB + 431, 164, 3

3/VB + 439, 165, 2

32 komitetas

4/VB + 433, 168, 2

33 komitetas VB + 449, 165, 6

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punkto

Reglamentas 
(ES) 2018/842

5 straipsnio 3 ir 4 
dalys

34 komitetas VB + 449, 158, 4

58AD nariai VB - 81, 520, 17Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punkto
Reglamentas (ES) 

2018/842
5 straipsnio 6 dalis

35 komitetas +

45NP The Left VB - 119, 487, 101 straipsnio 1 
pastraipos 4 punktas

Reglamentas 
(ES) 2018/842

6 straipsnis

36 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 straipsnio 1 
pastraipos 5 punktas

Reglamentas 
(ES) 2018/842

7 straipsnis

46NP The Left VB - 130, 477, 9

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 5 punkto

Reglamentas 
(ES) 2018/842
Po 7 straipsnio

81 ECR -

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punkto

Reglamentas 
(ES) 2018/842
11 straipsnis

47NP The Left VB - 117, 486, 11

39 komitetas VB + 442, 171, 3

59 nariai VB ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 7 punktas

Reglamentas 
(ES) 2018/842
11 a straipsnis 82 ECR ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 7 punktas

Reglamentas 
(ES) 2018/842

Po 11 a straipsnio

83 ECR -

48 The Left -Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 7 punkto

Reglamentas 
(ES) 2018/842
15 straipsnis

40 komitetas +

49 The Left -

41 komitetas VB + 344, 262, 5

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 7 punkto

Reglamentas 
(ES) 2018/842
15 straipsnis 60 nariai VB ↓

Po 1 straipsnio 1 
dalies 7 punkto

84 ECR -

Priedas
Reglamentas (ES) 

2018/842
I priedas

50 The Left -

11 komitetas VB + 343, 264, 5Po 9 
konstatuojamosios 

dalies 54 nariai VB ↓

62 ECR -Po 12 
konstatuojamosios 

dalies 63 ECR -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

51 PPE VB - 285, 324, 6

64 ECR -

Po 13 
konstatuojamosios 

dalies

65 ECR -

14 konstatuojamoji 
dalis

55NP=
16NP=

nariai
komitetas

+

Po 17 
konstatuojamosios 

dalies

66 ECR EB - 245, 335, 25

23 komitetas EB + 343, 262, 4

56 nariai ↓

Po 18 
konstatuojamosios 

dalies

67 ECR -

Komisijos pasiūlymas VB + 437, 142, 40

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 26 ir 51 pakeitimai.
ID: 52 pakeitimas
S&D: Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto

11 , 20, 25, 27AD1, 27AD2, 27AD4, 27AD5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 42, 54, 57AD, 
58AD, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77NP ir 78 pakeitimai.

Verts/ALE: 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60 ir 80 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
nariai: 30, 31, 32, 33, 34 ir 39 pakeitimai.
PPE: 20 ir 42 pakeitimai.
ECR: 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 ir 43 

pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
25 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sudaromos sąlygos nustatyti Sąjungos išmetamo 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslus po 2030 m.“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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26 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tik“, „Jeigu transporto sektoriuje suvartojamo 

biokuro, biomasės kuro ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš maistinių arba 
pašarinių augalų, dalis yra didesnė už maksimalią Direktyvos (ES) 2018/2001 26 
straipsnyje nustatytą dalį, tie skysčiai ir kuras šio reglamento tikslais nebelaikomi 
netaršiais.“ ir „Ne vėliau kaip 2024 m. sausio mėn. Komisija prireikus pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
siekdama pagal šį straipsnį iš dalies pakeisti Reglamente (ES) 2018/1999 
nustatytas taisykles, susijusias su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio nustatymo ir ataskaitų teikimo reikalavimais.“

2-oji dalis: „tik“
3-oji dalis: „Jeigu transporto sektoriuje suvartojamo biokuro, biomasės kuro ir skystųjų 

bioproduktų, pagamintų iš maistinių arba pašarinių augalų, dalis yra didesnė už 
maksimalią Direktyvos (ES) 2018/2001 26 straipsnyje nustatytą dalį, tie skysčiai ir 
kuras šio reglamento tikslais nebelaikomi netaršiais.“

4-oji dalis: „Ne vėliau kaip 2024 m. sausio mėn. Komisija prireikus pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
siekdama pagal šį straipsnį iš dalies pakeisti Reglamente (ES) 2018/1999 
nustatytas taisykles, susijusias su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio nustatymo ir ataskaitų teikimo reikalavimais.“

27 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „–2030“ (2 dalies b punkte ir 3 dalies 3 

pastraipoje), „Valstybės narės linijinė trajektorija pradedama skaičiuoti arba nuo 
penkių dvyliktųjų atstumo nuo 2019 m. iki 2020 m., arba nuo 2020 m., 
priklausomai nuo to, kuriuo atveju tai valstybei narei susidaro mažesnė kvota;“ 2 
dalies c punkto ir 3 dalies paskutinės pastraipos išbraukimas

2-oji dalis: „–2030“ (2 dalies b punkte ir 3 dalies 3 pastraipoje)
3-oji dalis: „Valstybės narės linijinė trajektorija pradedama skaičiuoti arba nuo penkių 

dvyliktųjų atstumo nuo 2019 m. iki 2020 m., arba nuo 2020 m., priklausomai nuo 
to, kuriuo atveju tai valstybei narei susidaro mažesnė kvota;“

4-oji dalis: 2 dalies c punktas išbraukimas
5-oji dalis: 3 dalies paskutinės pastraipos išbraukimas
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29 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Iki 2023 m. liepos mėn. Komisija prireikus pateikia 

Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto, kuriuo nustatomi vienas ar daugiau Sąjungos masto tikslų dėl kitų nei CO2 
išmetamųjų teršalų, kuriems taikoma šio reglamento 2 straipsnio 1 dalis, kiekio 
mažinimo iki 2030 m. Tikslas arba tikslai suderinami su numatomu išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimu, būtinu šio reglamento 1 straipsnyje nustatytam tikslui ir 
Reglamento (ES) 2021/1119 2 straipsnyje nustatytam tikslui pasiekti, ir siūlomi 
glaudžiai konsultuojantis su Mokslo patariamąja taryba klimato kaitos 
klausimais.“, „Jei Komisija pagal 1 dalį pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto ir įvertina, kad nesitikima, kad kitų nei CO2 išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tikslas arba tikslai, nurodyti toje dalyje, bus pasiekti, 
Komisija pateikia rekomendacijas dėl papildomų švelninimo priemonių, o 
valstybės narės imasi atitinkamų priemonių.“ ir „į kuriuos gali būti įtraukti sektorių 
tikslai arba konkretiems sektoriams taikomos priemonės, arba abu.“ 

2-oji dalis: „Iki 2023 m. liepos mėn. Komisija prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nustatomi vienas ar 
daugiau Sąjungos masto tikslų dėl kitų nei CO2 išmetamųjų teršalų, kuriems 
taikoma šio reglamento 2 straipsnio 1 dalis, kiekio mažinimo iki 2030 m. Tikslas 
arba tikslai suderinami su numatomu išmetamųjų teršalų kiekio mažinimu, būtinu 
šio reglamento 1 straipsnyje nustatytam tikslui ir Reglamento (ES) 2021/1119 2 
straipsnyje nustatytam tikslui pasiekti, ir siūlomi glaudžiai konsultuojantis su 
Mokslo patariamąja taryba klimato kaitos klausimais.“

3-oji dalis: „Jei Komisija pagal 1 dalį pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto ir įvertina, kad nesitikima, kad kitų nei CO2 išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslas arba tikslai, nurodyti toje dalyje, bus pasiekti, Komisija pateikia 
rekomendacijas dėl papildomų švelninimo priemonių, o valstybės narės imasi 
atitinkamų priemonių.“

4-oji dalis: „į kuriuos gali būti įtraukti sektorių tikslai arba konkretiems sektoriams taikomos 
priemonės, arba abu.“

30 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus „5“ ir 2 dalies išbraukimą
2-oji dalis: „5“
3-oji dalis: 2 dalies išbraukimas

32 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „–2024“, „10“ ir „2025 m.“
2-oji dalis: „–2024“
3-oji dalis: „10“ 
4-oji dalis: „2025 m.“
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37 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 1 dalies -a punktą, 1 dalies -aa punktą 1 dalies ba punktą 1 

dalies bb punktą, žodžius „Jei valstybė narė viršija metinę išmetamųjų teršalų 
kvotą dvejus ar daugiau metų iš eilės, ji imasi savo nacionalinio energetikos ir 
klimato srities veiksmų plano ir nacionalinės ilgalaikės strategijos pagal 
Reglamentą (ES) 2018/1999 peržiūros. Valstybė narė užbaigia tą peržiūrą per 6 
mėnesius.“ , žodžius „Komisija parengia rekomendacijas dėl to, kaip patikslinamas 
integruotas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas ar 
nacionalinė ilgalaikė strategija, arba abu šie dokumentai. Valstybė narė pateikia 
Komisijai peržiūrėtus planus kartu su pareiškimu, kuriame nurodo, kaip 
siūlomomis peržiūros nuostatomis reikia ištaisyti nacionalinių metinių išmetamųjų 
teršalų kvotų neatitiktį ir kaip ji prireikus atsižvelgė į Komisijos rekomendacijas. 
Jeigu integruotas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas arba 
ilgalaikė strategija iš esmės nekeičiami, valstybė narė viešai paskelbia 
paaiškinimą, kuriame išdėsto to priežastis.“, žodžius „pateikia“ ir „atitinkamai 
patikslina“ 3 dalyje, „Jeigu atitinkama valstybė narė neatsižvelgia į rekomendaciją 
arba kurią nors esminę jos dalį, ji Komisijai pateikia pagrindimą.“, 3 a ir 3 b dalus.

2-oji dalis: 1 dalies -a punktas
3-oji dalis: 1 dalies -aa punktas
4-oji dalis: 1 dalies ba punktas
5-oji dalis: 1 dalies bb punktas
6-oji dalis: „Jei valstybė narė viršija metinę išmetamųjų teršalų kvotą dvejus ar daugiau metų 

iš eilės, ji imasi savo nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano ir 
nacionalinės ilgalaikės strategijos pagal Reglamentą (ES) 2018/1999 peržiūros. 
Valstybė narė užbaigia tą peržiūrą per 6 mėnesius.“ 

7-oji dalis: „Komisija parengia rekomendacijas dėl to, kaip patikslinamas integruotas 
nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas ar nacionalinė ilgalaikė 
strategija, arba abu šie dokumentai. Valstybė narė pateikia Komisijai peržiūrėtus 
planus kartu su pareiškimu, kuriame nurodo, kaip siūlomomis peržiūros 
nuostatomis reikia ištaisyti nacionalinių metinių išmetamųjų teršalų kvotų 
neatitiktį ir kaip ji prireikus atsižvelgė į Komisijos rekomendacijas. Jeigu 
integruotas nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas arba 
ilgalaikė strategija iš esmės nekeičiami, valstybė narė viešai paskelbia 
paaiškinimą, kuriame išdėsto to priežastis.“

8-oji dalis: „pateikia“ ir „atitinkamai patikslina“
9-oji dalis: „Jeigu atitinkama valstybė narė neatsižvelgia į rekomendaciją arba kurią nors 

esminę jos dalį, ji Komisijai pateikia pagrindimą.“
10-oji dalis: 3 a dalis
11-oji dalis: 3 b dalis

ECR:
27AD1 pakeitimas ( 4 straipsnio 2 dalies d punktas)
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „–2030“ ir „Valstybės narės linijinė trajektorija 

pradedama skaičiuoti arba nuo penkių dvyliktųjų atstumo nuo 2019 m. iki 
2020 m., arba nuo 2020 m., priklausomai nuo to, kuriuo atveju tai valstybei narei 
susidaro mažesnė kvota;“

2-oji dalis: „–2030“
3-oji dalis: „Valstybės narės linijinė trajektorija pradedama skaičiuoti arba nuo penkių 

dvyliktųjų atstumo nuo 2019 m. iki 2020 m., arba nuo 2020 m., priklausomai nuo 
to, kuriuo atveju tai valstybei narei susidaro mažesnė kvota;“

Įvairūs
61 a pakeitimas paskelbtas nepriimtinu.
53 a pakeitimas buvo atšauktas.
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9. Žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė (LULUCF) 
***I

Pranešimas: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

87 ID VB - 88, 519, 3

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

komitetas VB + 531, 72, 3

4 komitetas atsk. +

6 komitetas atsk. +

dal.

1 +

8 komitetas

2 +

9 komitetas atsk. +

12 komitetas atsk. +

dal.

1 +

13 komitetas

2/EB + 328, 280, 2

15 komitetas atsk. +

dal.

1/VB + 565, 38, 4

2/VB + 314, 283, 6

3/VB - 276, 315, 15

17 komitetas

4/VB + 524, 86, 3

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

18 komitetas dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 +

2 +

dal.

1 +

2 +

20 komitetas

3 +

dal.

1 +

23 komitetas

2 +

dal.

1/VB + 586, 25, 3

2/VB + 300, 247, 58

24 komitetas

3/VB + 453, 146, 10

dal.

1 +

25 komitetas

2 +

27 komitetas VB + 585, 18, 5

dal.

1 +

30 komitetas

2 +

dal.

1 +

34 komitetas

2 +

35 komitetas atsk. +

36 komitetas VB + 484, 130, 4

37 komitetas atsk. +

38 komitetas atsk. +

39 komitetas atsk. +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

40 komitetas

2 +

dal.

1 +

41 komitetas

2 +

42 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

43 komitetas

3 +

45 komitetas VB - 279, 324, 16

46 komitetas VB - 267, 331, 16

47 komitetas atsk. +

52 komitetas VB - 270, 334, 13

dal.

1 +

2 +

53 komitetas

3 +

dal.

1/VB + 531, 42, 34

2/VB + 294, 285, 17

3/VB + 441, 133, 13

4/VB + 418, 165, 21

5/VB - 277, 311, 20

54 komitetas

6/VB + 463, 134, 18

dal.55 komitetas

1/VB + 533, 17, 61
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 295, 264, 15

3/VB + 452, 100, 58

4/VB + 453, 144, 11

5/VB + 323, 229, 57

6/VB + 320, 286, 0

56 komitetas VB - 156, 444, 12

dal.

1/VB + 550, 58, 0

2/VB + 484, 113, 3

3/VB + 336, 260, 5

4/VB + 492, 57, 59

5/VB + 358, 241, 16

6/VB + 511, 53, 47

7/VB + 491, 66, 52

8/VB + 542, 61, 2

9/VB + 575, 31, 4

10/VB + 515, 93, 5

57 komitetas

11/VB + 500, 97, 6

58 komitetas atsk. +

dal.

1 +

60 komitetas

2 +

61 komitetas atsk. +

64 komitetas VB + 505, 42, 70

dal.

1 +

2 +

65 komitetas

3 +



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LT.docx 59 PE 733.409

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

4 +

67 komitetas atsk. +

68 komitetas VB + 453, 119, 26

69 komitetas atsk./EB + 325, 282, 2

70 komitetas atsk. +

dal.

1 +

74 komitetas

2 +

75 komitetas VB + 339, 254, 19

76 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

3 +

77 komitetas

4 +

79 komitetas atsk. +

80 komitetas atsk. +

dal.

1/VB + 502, 108, 3

2/VB + 476, 94, 24

82 komitetas

3/VB + 481, 94, 22

2 komitetas +Antraštinė dalis

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID VB - 121, 480, 0

dal.

1/VB + 338, 262, 3

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/841

4 straipsnio 2 dalies 1 
pastraipa 97AD1 RENEW

2/VB - 282, 314, 9
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3/VB - 287, 321, 4

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

50AD1 komitetas

4/VB ↓

103 ECR VB - 276, 323, 9

104 ECR VB - 280, 309, 71 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/841

Po 4 straipsnio 2 
dalies 1 pastraipos

105 ECR VB - 121, 332, 158

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/841

4 straipsnio 2 dalies 2 
pastraipa

97AD2
=

50AD2
=

RENEW
komitetas

VB + 471, 140, 4

106 ECR -1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/841

Po 4 straipsnio 2 
dalies 2 pastraipos

107 ECR -

91NP ID -

dal.

1/VB + 559, 44, 9

2/VB + 479, 113, 10

3/VB + 327, 278, 6

4/VB - 293, 304, 12

5/VB + 467, 133, 8

6/VB + 467, 132, 7

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/841

4 straipsnio 3 dalis

51 komitetas

7/VB + 437, 90, 7
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 straipsnio 1 
pastraipos 3 punktas
 Reglamentas (EB) 

2018/841
Po 4 straipsnio 3 

dalies

108 ECR VB + 464, 147, 7

92NP ID -

95 nariai VB - 270, 334, 12

dal.

1/VB + 573, 31, 4

63 komitetas

2/VB + 382, 204, 10

1 straipsnio 1 
pastraipos 7 punkto b 

papunktis
Reglamentas 
(ES) 2018/841

9 straipsnio 2 dalis

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
RENEW

VB + 498, 116, 3

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

4/VB ↓

5/VB ↓

6/VB ↓

7/VB ↓

8/VB ↓

9/VB ↓

1 straipsnio 1 dalies 
13 punktas

71 komitetas

10/VB ↓

110NP ECR VB - 169, 437, 6

dal.

1/VB + 502, 109, 2

2/VB + 308, 272, 2

72 komitetas

3/VB + 460, 136, 4

1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punktas

Reglamentas (ES) 
2018/841

13 c straipsnis

111 ECR VB - 130, 327, 150
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

73 komitetas VB + 325, 210, 81

83 PPE VB ↓

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punkto

Reglamentas 
(ES) 2018/841

Po 13 d straipsnio 96 S&D VB - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR VB - 81, 350, 177

II priedas

81 komitetas VB + 324, 258, 29

14 komitetas +4 konstatuojamoji 
dalis

88 ID ↓

Po 4 
konstatuojamosios 

dalies

84 PPE VB - 270, 338, 3

dal.

1/VB - 103, 334, 172

5 konstatuojamoji 
dalis

101 ECR

2/VB - 230, 352, 24

dal.

1/VB + 575, 32, 6

28 komitetas

2/VB + 317, 239, 54

89 ID VB - 114, 492, 5

10 konstatuojamoji 
dalis

102 ECR -

Komisijos pasiūlymas VB + 472, 124, 22

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 45, 46, 50AD, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95 ir 97 pakeitimai.
ID: 27, 50AD, 51 (4-oji dalis), 55, 87, 89 ir 90 pakeitimai.
S&D: Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto

17, 24, 28, 36, 45, 46, 50AD, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 75, 81, 82, 84, 90, 
93, 94=98, 95, 96, 97AD, 110NP ir 111 pakeitimai.

ECR: 17 (3-oji ir 4-oji dalys), 50AD1 (4-oji dalis), 51 (4-oji dalis), 54 (2-oji ir 5-oji dalys), 
63, 71, 101, 103, 104, 105, 108 ir 111 pakeitimai.

PPE: 17 (3-oji ir 4-oji dalys), 45, 46, 50PC (4-oji dalis), 51 (4-oji dalis), 52, 54 (2-oji ir 5-
oji dalys)), 84 ir 95 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
Verts/ALE: 15, 56 ir 60 pakeitimai.
ID: 8 ir 69 pakeitimai
ECR: 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 

75, 76, 79 ir 80 pakeitimai.
PPE: 73 pakeitimas
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Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
18 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dar labiau sustiprinti Europos miškų savininkų 

pastangas tvariai valdyti miškus ir“
2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR:
8 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atsižvelgiama į reikšmingos žalos nedarymo 

principą ir būtiniausias apsaugos priemones, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 ir 18 straipsniuose,“

2-oji dalis: šie žodžiai.

13 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „patvirtinti išmetamo metano kiekio mažinimo 

tikslą ir su juo susijusias privalomas priemones, kad būtų“ ir „sparčiai “
2-oji dalis: šie žodžiai.

20 pakeitimas
1-oji dalis: „dirvožemio organinė anglis ir anglį kaupianti negyva mediena, kurios didžioji dalis 

vėliau papildo anglies kaupiklį dirvožemį, yra ypač svarbūs tiek klimato kaitos, tiek 
biologinės įvairovės apsaugos požiūriu. Esama empirinių įrodymų, kad negyva 
mediena – stambios medienos atliekos – veikia kaip anglies dioksido absorbentas, 
panašiai kaip nukirsto medžio produktai.. Be to, ji padeda miško dirvožemyje 
susidaryti anglies dioksido absorbentams, neleidžiantiems jam mineralizuotis į 
CO2, todėl į abu šiuos mechanizmus turėtų būti tinkamai atsižvelgta rengiant 
ataskaitas. Moksliniai tyrimai taip pat patvirtina pasaulinius miško dirvožemių 
vertikaliosios dirvožemio organinės anglies plokštumos dėsningumus, taikytinus 
Europos miškams,“

2-oji dalis: „pagal kuriuos maždaug 55–65 % dirvožemio organinės anglies susikaupia 
viršutiniuose 30 cm dirvožemio sluoksniuose, o likusieji 40 % – didesniame gylyje, 
matuojant iki 1 m, ypač organiniuose dirvožemiuose.“

3-oji dalis: „Šiuo atžvilgiu reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas;“

23 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Pirmenybė turėtų būti teikiama teršalų išmetimo 

dėl iškastinio kuro sustabdymui.“ 
2-oji dalis: šie žodžiai.

25 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prioritetu“
2-oji dalis: šie žodžiai.

28 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pirmenybę teikiant ekosisteminiams metodams ir 

biologinei įvairovei palankioms praktikoms, pavyzdžiui, gamtos miškininkystės 
praktikai, miškų auginimui, miškų anglies sankaupų atkūrimui, agrarinės 
miškininkystės aprėpties plėtrai, anglies dioksido sekvestracijai dirvožemyje ir 
šlapžemių atkūrimui“

2-oji dalis: šie žodžiai.

30 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „peržiūrėti savo nacionalinius energetikos ir 

klimato srities veiksmų planus ir ilgalaikes strategijas, kad užtikrintų, jog“
2-oji dalis: šie žodžiai.

34 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reikėtų vengti natūralios ir žemės ūkio paskirties 

žemės pavertimo užstatytomis teritorijomis. Todėl“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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40 pakeitimas
1-oji dalis: „Europoje nacionaliniai miškų inventoriai (NMI) naudojami informacijai teikti miškų 

ekosistemos paslaugų vertinimų tikslais. Kiekvienos šalies miškų inventoriaus 
stebėsenos sistema skiriasi, nes kiekviena šalis turi savo miškų apskaitos sistemą 
su savo metodiką.“

2-oji dalis: „Europos Komisija ir valstybės narės turėtų suderinti rodiklius, apibrėžtis ir 
skirtingas apskaitos sistemas ir visoje Sąjungoje sukurti nuoseklią miškų 
stebėsenos sistemą;“

41 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nuo 2026 m. taikyti 3 lygio metodiką“
2-oji dalis: šie žodžiai.

43 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išplėsti šio reglamento taikymo sritį, kad jis 

apimtų“, „išmetamą ir absorbuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, 
„ir“ ir „joms taikys konkrečius tikslus“

2-oji dalis: „išplėsti šio reglamento taikymo sritį, kad jis apimtų“, „išmetamą ir absorbuojamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“

3-oji dalis: „ir“ ir „joms taikys konkrečius tikslus“

53 pakeitimas
1-oji dalis: „Atitinkamos Sąjungos institucijos ir valstybės narės imasi būtinų priemonių 

atitinkamai Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu tam, kad vėliau būtų padidintas 
grynasis absorbuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis LULUCF 
sektoriuje, siekiant prisidėti prie Paryžiaus susitarimo 5 straipsnio 1 dalies 
įgyvendinimo ir užtikrinti tvarų ir nuspėjamą ilgalaikį natūralių absorbentų indėlį 
siekiant Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslo ne vėliau kaip iki 2050 m. ir 
tikslo vėliau pasiekti neigiamą išmetamųjų teršalų kiekio balansą, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) 2021/1119.“

2-oji dalis: „Iki 2025 m. sausio 1 d. Komisija, atsižvelgdama į Europos mokslinės 
patariamosios tarybos klimato kaitos klausimais rekomendacijas ir į Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų biudžetą, nustatytą Reglamente (ES) 2021/1119, 
ir remdamasi integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais, kuriuos valstybės narės pateikia ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. 
pagal Reglamento (ES) 2018/1999 14 straipsnio 2 dalį, priima pasiūlymą iš dalies 
pakeisti šį reglamentą,“

3-oji dalis: „kad būtų nustatyti Sąjungos ir valstybių narių tikslai, susiję su grynuoju 
absorbuojamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu žemės, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės sektoriuje bent 2035, 2040, 2045 ir 2050 metams.“

55 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reikšmingos žalos nedarymo principą ir“, 

„minimalias apsaugos priemones, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2020/8521a 17 ir 18 straipsniuose, kartu atsižvelgdamos į“, 
„Komisija paskelbia gaires, kuriose nustato bendras taisykles ir metodikas šioje 
dalyje nustatytam tikslui pasiekti.“ ir „Komisijai pagal 16 straipsnį taip pat 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas 
papildomas nustatant būtiniausius biologinės įvairovės stebėsenos įtraukimo į 
žemės stebėsenos sistemas kriterijus.“

2-oji dalis: „reikšmingos žalos nedarymo principą ir“,
3-oji dalis: „minimalias apsaugos priemones, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2020/8521a 17 ir 18 straipsniuose, kartu atsižvelgdamos 
į“ išskyrus žodžius „17 ir“

4-oji dalis: „17 ir“
5-oji dalis: „Komisija paskelbia gaires, kuriose nustato bendras taisykles ir metodikas šioje 

dalyje nustatytam tikslui pasiekti.“
6-oji dalis: „Komisijai pagal 16 straipsnį taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtiniausius biologinės 
įvairovės stebėsenos įtraukimo į žemės stebėsenos sistemas kriterijus.“
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57 pakeitimas
1-oji dalis: 1 dalis išskyrus žodžius „kai taikytina, valstybėms narėms pateikia 

rekomendacijas, kaip pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2021/2115 120 straipsnį reikia iš dalies keisti jų BŽŪP strateginius planus, kad“ ir 
„pirmenybę teikiant ekosisteminių metodų skatinimui miškuose, žemės ūkio 
paskirties žemėje ir agrarinėje miškininkystėje. Tose rekomendacijose“

2-oji dalis: „kai taikytina, valstybėms narėms pateikia rekomendacijas, kaip pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 120 straipsnį reikia iš dalies 
keisti jų BŽŪP strateginius planus, kad“

3-oji dalis: „pirmenybę teikiant ekosisteminių metodų skatinimui miškuose, žemės ūkio 
paskirties žemėje ir agrarinėje miškininkystėje. Tose rekomendacijose“

4-oji dalis: 2 dalis išskyrus žodžius „remti, pirmenybė teikiama ekosisteminių metodų 
skatinimui miškuose ir žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „atrenkami remiantis 
objektyviais, moksliškai pagrįstais ir skaidriais bendrais kriterijais ir atlygiu už 
praktiką, kurios nauda klimatui ir aplinkai yra moksliškai įrodyta ir kuria“

5-oji dalis: „remti, pirmenybė teikiama ekosisteminių metodų skatinimui miškuose ir žemės 
ūkio paskirties žemėje“

6-oji dalis: „atrenkami remiantis objektyviais, moksliškai pagrįstais ir skaidriais bendrais 
kriterijais ir atlygiu už praktiką, kurios nauda klimatui ir aplinkai yra moksliškai 
įrodyta ir kuria“

7-oji dalis: 3 dalis
8-oji dalis: 4 dalis
9-oji dalis: 5 dalis išskyrus žodžius „o vėliau kas dvejus metus“ ir „o vėliau kas dvejus metus 

valstybės narės įvertina socialinį ir darbo poveikį, įskaitant poveikį lyčių lygybei ir 
darbo sąlygoms tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu“

10-oji dalis: „o vėliau kas dvejus metus“
11-oji dalis: „o vėliau kas dvejus metus valstybės narės įvertina socialinį ir darbo poveikį, 

įskaitant poveikį lyčių lygybei ir darbo sąlygoms tiek nacionaliniu, tiek regioniniu 
lygmeniu“

60 pakeitimas
1-oji dalis: „Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento 

įsigaliojimo dienos] Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriuo, remiantis išmatuotais 
duomenimis, nustatoma Sąjungos pagrindinių kategorijų neliestų miškų ir sengirių 
pagrindinių kategorijų tvarkomos miško žemės kategorijos anglies sankaupų 
perkalibruota vertė.“

2-oji dalis: „Komisija naudoja duomenų rinkinius, pateiktus vykdant užbaigtus arba šiuo metu 
vykdomus mokslinių tyrimų projektus, susijusius su atitinkamais pirminių ir 
sengirių miškų tipais, ir naudoja kitas Sąjungos priemones miškų, kuriuose trūksta 
duomenų, projektams finansuoti. Prireikus šiam tikslui gali būti paskelbtas 
specialus kvietimas teikti paraiškas dėl programoje „Europos 
horizontas“ numatytų ES misijų, susijusių su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos.“

63 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus išbrauktus žodžius „kuriuose saugomas anglies 

dioksidas“ ir „įskaitant“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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65 pakeitimas
1-oji dalis: „Jei Komisija nustato, kad valstybė narė dvejus metus iš eilės nesilaikė 4 

straipsnio 3 dalyje nustatyto metinio planinio rodiklio, ji pateikia tai valstybei narei 
rekomendacijas, kuriose nurodomos tinkamos papildomos priemonės LULUCF 
sektoriuje šiai padėčiai ištaisyti. Komisija tokias rekomendacijas skelbia viešai. 
Komisija tai valstybei narei taip pat gali teikti papildomą techninę 
paramą.“ išskyrus žodžius „pateikia tai valstybei narei rekomendacijas, kuriose 
nurodomos tinkamos papildomos priemonės LULUCF sektoriuje šiai padėčiai 
ištaisyti. Komisija tokias rekomendacijas skelbia viešai. Komisija“ ir „taip pat gali“

2-oji dalis: „pateikia tai valstybei narei rekomendacijas, kuriose nurodomos tinkamos 
papildomos priemonės LULUCF sektoriuje šiai padėčiai ištaisyti. Komisija tokias 
rekomendacijas skelbia viešai. Komisija“ ir „taip pat gali“

3-oji dalis: „Jei rekomendacijos pateikiamos pagal pirmą pastraipą, atitinkama valstybė narė 
per šešis mėnesius nuo rekomendacijų gavimo dienos iš dalies pakeičia savo 
nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą ir ilgalaikę strategiją, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) 2018/1999 3 ir 15 straipsniuose, kad, atsižvelgdama“ ir 
„priimtų papildomas tinkamas priemones.“

4-oji dalis: „Jei atitinkama valstybė narė neatsižvelgia į Komisijos rekomendacijas, Komisija 
apsvarsto galimybę imtis reikiamų priemonių pagal Sutarčių nuostatas.“

71 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „natūralių trikdžių“, „atitinkamai -a arba -aa punkte 

nurodytos sąlygos ir visos“, „-a) valstybė narė pateikė Komisijai 
pakankamai įrodymų, kad teigiamas rezultatas yra tiesiogiai susijęs su natūralių 
trikdžių poveikiu, apskaičiuotu pagal VI priedą.“ Komisija viešai paskelbia 
valstybių narių pateiktus įrodymus ir gali atmesti valstybės narės pateiktus 
įrodymus, jei, patikrinusi iš tos valstybės narės gautą informaciją, mano, kad jie 
yra nepakankamai pagrįsti arba neproporcingi, taip pat arba“, „-aa) „valstybė 
narė pateikė Komisijai pakankamai įrodymų, kad teigiamas rezultatas yra 
tiesiogiai susijęs su klimato kaitos sukeltų ekosistemų trikdžių poveikiu ir kad to 
poveikio nebuvo galima numatyti ar užkirsti jam kelio, visų pirma įgyvendinant 
pakankamas prisitaikymo priemones, kad būtų užtikrintas paveiktos teritorijos 
atsparumas klimato kaitai,“, „pagal 5a dalyje nurodytame deleguotajame akte 
nustatytą metodiką.“ Komisija gali atmesti valstybės narės pateiktus įrodymus, 
jei, patikrinusi iš tos valstybės narės gautą informaciją, mano, kad jie yra 
nepakankamai pagrįsti arba neproporcingi; „ba) valstybė narė laikosi direktyvų 
92/43/EEB ir 2009/147/EB;“ „,išnaudojus visas kitas lankstumo priemones pagal 
12 straipsnį,“ ir „5a. Ne vėliau kaip... [6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] Komisija pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinama 3 dalies -aa punkte 
nurodyta klimato kaitos sukeltų ekosistemų trikdžių poveikio vertinimo metodika.“

2-oji dalis: „natūralių trikdžių“
3-oji dalis: „atitinkamai -a arba -aa punkte nurodytos sąlygos ir visos“
4-oji dalis: „-a) valstybė narė pateikė Komisijai pakankamai įrodymų, kad teigiamas 

rezultatas yra tiesiogiai susijęs su natūralių trikdžių poveikiu, apskaičiuotu pagal 
VI priedą. Komisija viešai skelbia valstybių narių pateiktus įrodymus.“

5-oji dalis: „įrodymus ir gali atmesti valstybės narės pateiktus įrodymus, jei, patikrinusi iš tos 
valstybės narės gautą informaciją, mano, kad jie yra nepakankamai pagrįsti arba 
neproporcingi; arba“

6-oji dalis: „-aa) arba valstybė narė pateikė Komisijai pakankamai įrodymų, kad teigiamas 
rezultatas yra tiesiogiai susijęs su klimato kaitos sukeltų ekosistemų trikdžių 
poveikiu ir kad to poveikio nebuvo galima numatyti ar užkirsti jam kelio, visų 
pirma įgyvendinant pakankamas prisitaikymo priemones, kad būtų užtikrintas 
paveiktos teritorijos atsparumas klimato kaitai,“

7-oji dalis: „pagal 5a dalyje nurodytame deleguotajame akte nustatytą metodiką. Komisija 
gali atmesti valstybės narės pateiktus įrodymus, jei, patikrinusi iš tos valstybės 
narės gautą informaciją, mano, kad jie yra nepakankamai pagrįsti arba 
neproporcingi; ir“

8-oji dalis: „ba) valstybė narė laikosi direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB“
9-oji dalis: „išnaudojus visas kitas lankstumo priemones pagal 12 straipsnį“
10-oji dalis: „5a. Ne vėliau kaip... [6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 

pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas 
papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinama 3 dalies -aa punkte nurodyta 
klimato kaitos sukeltų ekosistemų trikdžių poveikio vertinimo metodika.“
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72 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus išbrauktus žodžius „atsižvelgiant į lankstumo priemones, 

naudojamas pagal 12 ir 13b straipsnius“ ir išskyrus žodžius „Jei Komisija nustato, 
kad valstybės narės nesilaiko šiame reglamente išdėstytų nuostatų, ji imasi 
reikiamų priemonių pagal Sutartis.“

2-oji dalis: išbraukti žodžiai „atsižvelgiant į lankstumo priemones, naudojamas pagal 12 ir 
13b straipsnius“

3-oji dalis: „Jei Komisija nustato, kad valstybės narės nesilaiko šiame reglamente išdėstytų 
nuostatų, ji imasi reikiamų priemonių pagal Sutartis.“

74 pakeitimas
1-oji dalis: „1. Laikotarpiu nuo 2021 m. iki 2025 m. – ne vėliau kaip 2027 m. kovo 15 d. ir 

laikotarpiu nuo 2026 m. iki 2030 m. – ne vėliau kaip 2032 m. kovo 15 d. valstybės 
narės pateikia Komisijai atitikties ataskaitą, kurioje, naudojant šiame reglamente 
nustatytas apskaitos taisykles, pagal kiekvieną 2 straipsnio 1 dalies a–f punktuose 
(2021–2025 m. laikotarpiu) ir 2 straipsnio 2 dalies a–j punktuose (2026–2030 m. 
laikotarpiu) nurodytą žemės apskaitos kategoriją nurodomas atitinkamo 
laikotarpio bendro išmesto ir bendro absorbuoto ŠESD kiekio balansas. Atitikties 
ataskaitoje įvertinama: a) politika ir priemonės, susijusios su galimais 
kompromisais su kitais Sąjungos aplinkosaugos tikslais ir strategijomis, 
pavyzdžiui, nustatytais 8-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje ir ES biologinės 
įvairovės ir bioekonomikos strategijose; aa) priemones, kurių ėmėsi valstybės 
narės, siekdamos laikytis 4 straipsnio 4a dalies; b) klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos sinergijaįskaitant politiką ir priemones, kuriomis siekiama 
sumažinti žemės pažeidžiamumą dėl natūralių trikdžių ir klimato; c) klimato kaitos 
švelninimo ir biologinės įvairovės sinergija; Tokioje ataskaitoje, kai taikoma, 
pateikiama išsami informacija apie ketinimą naudotis 11 straipsnyje nurodytomis 
lankstumo priemonėmis ir susijusiais kiekiais arba apie tokių lankstumo priemonių 
ir susijusių kiekių naudojimą. Ataskaitos paskelbiamos viešai lengvai prieinama 
forma. Atitikties ataskaita grindžiama metiniais duomenų rinkiniais, įskaitant 
informaciją, gautą iš dirvožemio stebėsenos sistemų, žemės dangos ir žemės 
naudojimo statistinis tyrimas (LUCAS), naudojant ne mažesnio kaip 30 cm gylio 
mėginius ir įskaitant visus svarbius parametrus, darančius poveikį dirvožemio 
potencialui sekvestruoti anglį.“

2-oji dalis: „tyrimą, naudojant ne mažesnio kaip 30 cm gylio mėginius ir įskaitant visus 
svarbius parametrus, darančius poveikį dirvožemio potencialui sekvestruoti anglį.“

77 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2025, 2027 ir 2032 m.“ „įskaitant 11 straipsnyje 

nurodytų lankstumo priemonių poveikio siekiant šio reglamento tikslų 
vertinimą.“ „Įsigaliojus teisėkūros procedūra priimtam aktui dėl Sąjungos gamtos 
atkūrimo reguliavimo sistemos, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento, visų pirma 4 straipsnyje nustatytų 
įsipareigojimų ir tikslų, suderinamumas su to reglamento tikslais. Kartu su 
ataskaita, prireikus, gali būti pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl šio reglamento dalinio pakeitimo.“

2-oji dalis: „2025, 2027 ir 2032 m.“
3-oji dalis:  „įskaitant 11 straipsnyje nurodytų lankstumo priemonių poveikio siekiant šio 

reglamento tikslų vertinimą.“
4-oji dalis: „Įsigaliojus teisėkūros procedūra priimtam aktui dėl Sąjungos gamtos atkūrimo 

reguliavimo sistemos, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
kurioje įvertinamas šio reglamento, visų pirma 4 straipsnyje nustatytų 
įsipareigojimų ir tikslų, suderinamumas su to reglamento tikslais. Kartu su 
ataskaita, prireikus, gali būti pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl šio reglamento dalinio pakeitimo.“
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82 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Valstybių narių nustatytas saugomas teritorijas, 

kad būtų pasiekti saugomų teritorijų tikslai;“ ir „anglies sankaupų dirvožemyje 
stebėsenos sistema, naudojant, inter alia, metinius žemės naudojimo ir žemės 
dangos ploto tyrimo (LUCAS) duomenų rinkinius.“

2-oji dalis: „Valstybių narių nustatytas saugomas teritorijas, kad būtų pasiekti saugomų 
teritorijų tikslai;“

3-oji dalis: „anglies sankaupų dirvožemyje stebėsenos sistema, naudojant, inter alia, 
metinius žemės naudojimo ir žemės dangos ploto tyrimo (LUCAS) duomenų 
rinkinius.“

97 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iki 2030 m. Sąjungos lygmeniu pasiekiant bent 50 

mln. papildomų anglies dioksido ekvivalento tonų atitinkantį grynąjį absorbuojamą 
ŠESD kiekį.“ ir „nustatomos deleguotuoju aktu,“

2-oji dalis: „iki 2030 m. Sąjungos lygmeniu pasiekiant bent 50 mln. papildomų anglies 
dioksido ekvivalento tonų atitinkantį grynąjį absorbuojamą ŠESD kiekį.“

3-oji dalis: „nustatomos deleguotuoju aktu,“

PPE:
101 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Tai atspindi labai įvairūs rodikliai, pavyzdžiui, 

pažanga ir pikai nuo 1990 m., taip pat tai, kaip dažnai metinis pokytis yra grynojo 
išmetamo ir absorbuojamo ŠESD kiekio pagerėjimas arba mažėjimas, svyravimų 
mastas ir dažnumas, palyginti su nacionalinėmis tendencijomis, tendencijų 
anomalijos, sumažėjusio pajėgumo įgyvendinti politiką LULUCF sektoriuje dėl 
esamo klimato kaitos poveikio atvejai, taip pat natūralūs trikdžiai, dėl kurių 
tendencija keičiasi per dvejus ar daugiau metų, gebėjimas LULUCF sektoriuje 
įgyvendinti politiką, susijusią su BVP procentine dalimi ir su LULUCF sektoriumi 
tiesiogiai susijusių dirbančių asmenų procentine dalimi, taip pat kitais biofiziniais 
veiksniais, pavyzdžiui, miško žemės procentine dalimi, anglies koncentracija 
biomasėje hektare, biomasės augimu, sausumu ir vandens prieinamumu.“

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, PPE:
17 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bent“, „o taip pat papildomas tikslas – bent 50 

mln. CO2 ekvivalento tonų grynojo absorbuojamo ŠESD kiekio, kuris turi būti 
pasiektas Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu taikant papildomas priemones ir 
iniciatyvas, siekiant remti anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje didinančias 
ūkininkavimo priemones, grindžiamas Sąjungos lygmens taisyklėmis, bet 
savanoriškai taikomas ūkių lygmeniu, kartu užtikrinant, kad tas papildomas 
grynasis absorbuojamas ŠESD kiekis nekompensuotų būtino išmetamo ŠESD 
kiekio sumažinimo“ ir „pagal Reglamente (ES) 2021/1119 nustatytus Sąjungos 
klimato srities tikslus“

2-oji dalis: „bent“
3-oji dalis: „o taip pat papildomas tikslas – bent 50 mln. CO2 ekvivalento tonų grynojo 

absorbuojamo ŠESD kiekio, kuris turi būti pasiektas Sąjungos ir valstybių narių 
lygmeniu taikant papildomas priemones ir iniciatyvas, siekiant remti anglies 
dioksido sekvestraciją dirvožemyje didinančias ūkininkavimo priemones, 
grindžiamas Sąjungos lygmens taisyklėmis, bet savanoriškai taikomas ūkių 
lygmeniu, kartu užtikrinant, kad tas papildomas grynasis absorbuojamas ŠESD 
kiekis nekompensuotų būtino išmetamo ŠESD kiekio sumažinimo“

4-oji dalis: „pagal Reglamente (ES) 2021/1119 nustatytus Sąjungos klimato srities tikslus“
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24 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Šiuo metu Sąjungoje pasėliai, pievos ir šlapynės 

išmeta grynąjį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tačiau jos gali tapti grynojo 
absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio šaltiniu, visų pirma didinant 
agrarinę miškininkystę, ekologinį ūkininkavimą ir atkuriant šlapžemes bei 
durpynus.“ ir „Todėl ypač svarbu kiekvieną sektorių įtvirtinti trajektorijoje, kad iki 
2050 m. būtų galima veiksmingai užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą ŠESD kiekį.“

2-oji dalis: „Šiuo metu Sąjungoje pasėliai, pievos ir šlapynės išmeta grynąjį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, tačiau jos gali tapti grynojo absorbuojamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio šaltiniu, visų pirma didinant agrarinę miškininkystę, 
ekologinį ūkininkavimą ir atkuriant šlapžemes bei durpynus.“

3-oji dalis: „Todėl ypač svarbu kiekvieną sektorių įtvirtinti trajektorijoje, kad iki 2050 m. būtų 
galima veiksmingai užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą ŠESD kiekį.“

54 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iš pasėlių, pievų ir šlapžemių“ ir „ir mažinant 

žemės ūkio sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal 
Reglamentą (ES) 2018/842“, „įskaitant nacionalinius tikslus ir“, „sektorinius 
tarpinius tikslus“ ir „Po tos ataskaitos Komisija pateikia pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, kai mano, kad tai tikslinga siekiant užtikrinti visų 
sektorių indėlį laikantis Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslo ir Sąjungos 
tarpinių klimato srities tikslų, nustatytų Reglamente (ES) 2021/1119.“

2-oji dalis: „iš pasėlių, pievų ir šlapžemių“
3-oji dalis: „ir mažinant žemės ūkio sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį pagal Reglamentą (ES) 2018/842“
4-oji dalis: „įskaitant nacionalinius tikslus ir“
5-oji dalis: „sektorinius tarpinius tikslus“
6-oji dalis: „Po tos ataskaitos Komisija pateikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, kai mano, kad tai tikslinga siekiant užtikrinti visų sektorių indėlį 
laikantis Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslo ir Sąjungos tarpinių klimato 
srities tikslų, nustatytų Reglamente (ES) 2021/1119.“

ID, ECR, PPE:
50AD1 pakeitimas
1-oji dalis: „2030 m. Sąjungos tikslas LULUCF sektoriuje – bent 310 mln. CO2 ekvivalento 

tonų atitinkantis grynasis absorbuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
apskaičiuojamas kaip valstybių narių tikslų, nustatytų pagal šio straipsnio 3 dalį, 
suma ir grindžiamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos 2016 
m., 2017 m. ir 2018 m. duomenų vidurkiu.“ išskyrus žodį „bent“

2-oji dalis: „bent“
3-oji dalis: „Šį tikslą dar labiau sustiprina papildomos Sąjungos ir valstybių narių lygmens 

priemonės ir iniciatyvos, kuriomis siekiama remti anglies dioksido kiekį 
dirvožemyje didinantį ūkininkavimą,“

4-oji dalis: „iki 2030 m. Sąjungos lygmeniu pasiekiant bent 50 mln. papildomų CO2 
ekvivalento tonų grynojo absorbuojamo ŠESD kiekio."

51 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pagal 16 straipsnį“, „deleguotuosius“, „kuriais šis 

reglamentas papildomas“, „ne mažesnio kaip“, „ir papildomo bent 50 mln. CO2 
ekvivalento tonų kiekio, kaip nurodyta 2 dalyje“, „deleguotuosiuose“, 
„deleguotųjų“, išbraukti žodžiai „Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16a 
straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

2-oji dalis: „pagal 16 straipsnį“, „deleguotuosius“, „kuriais šis reglamentas papildomas“
3-oji dalis: „ne mažesnio kaip“
4-oji dalis: „ir papildomo bent 50 mln. CO2 ekvivalento tonų kiekio, kaip nurodyta 2 dalyje“
5-oji dalis: „deleguotuosiuose“
6-oji dalis: „deleguotųjų“
7-oji dalis: išbraukti žodžiai „Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16a straipsnyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Įvairūs
100 pakeitimas paskelbtas nepriimtinu.
Mohammed Chahim atšaukė savo pritarimą 96 pakeitimui.
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10. Lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 normos ***I

Pranešimas: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

100 ID VB - 85, 498, 25

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

komitetas +

11 komitetas atsk. +

19 komitetas VB + 542, 23, 46

21 komitetas atsk./EB + 321, 288, 1

26 komitetas VB + 475, 134, 5

dal.

1 +

27 komitetas

2/VB - 292, 308, 7

29 komitetas atsk. -

30 komitetas atsk./EB + 469, 126, 13

39 komitetas VB - 219, 387, 8

40 komitetas atsk. -

dal.

1 +

43 komitetas

2/EB + 348, 240, 22

46 komitetas atsk. +

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

49 komitetas VB - 256, 343, 13
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

54 komitetas atsk. +

57 komitetas atsk./EB + 369, 188, 46

58 komitetas atsk. -

62 komitetas atsk. -

63 komitetas atsk. -

64 komitetas VB - 229, 359, 24

70 komitetas VB - 256, 340, 10

71 komitetas VB - 258, 341, 8

Prieš 1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto a 

papunktį
Reglamentas (ES) 

2019/631
Po 1 straipsnio 3 

dalies

111 ID -

Prieš 1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto a 

papunktį
Reglamentas (ES) 

2019/631
1 straipsnio 4 dalies 

įžanginė dalis

83AD Verts/ALE VB - 195, 399, 9

34 komitetas VB - 220, 375, 3

74 PPE VB + 313, 283, 4

Prieš 1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto a 

papunktį
Reglamentas 
(ES) 2019/631

1 straipsnio 4 dalies a 
papunktis

83AD Verts/ALE VB - 200, 393, 14

Prieš 1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto a 

papunktį
Reglamentas 
(ES) 2019/631

1 straipsnio 4 dalies b 
punktas

83AD Verts/ALE VB - 194, 391, 17

109NP ID VB - 83, 494, 31

84 Verts/ALE VB - 213, 388, 6

119 S&D EB - 249, 358, 3

85 Verts/ALE -

1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto a 

i papunktis
Reglamentas (ES) 

2019/631
1 straipsnio 5 dalies a 

punktas

120 S&D -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

110NP ID VB - 94, 490, 261 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto b 

papunktis
Reglamentas 
(ES) 2019/631

Po 1 straipsnio 5 
dalies

75=
126=

PPE
nariai

VB - 264, 328, 10

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 4 punkto

Reglamentas 
(ES) 2019/631

Po 6 straipsnio 1 
dalies

118 ID EB - 224, 339, 37

116 ID VB - 87, 482, 25Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 5 punkto a 

papunkčio
Reglamentas 
(ES) 2019/631

7 straipsnio 10 dalis

41 komitetas +

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 5 punkto
Reglamentas (ES) 

2019/631
8 straipsnio 2 dalies 1 

pastraipa

112 ID VB - 89, 496, 25

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 5 punkto

Reglamentas 
(ES) 2019/631

Po 9 straipsnio 3 
dalies

86 Verts/ALE -

117NP ID VB - 92, 488, 27

122 nariai VB + 367, 217, 22

1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) 
2019/631

10 straipsnio 2 dalis 87 Verts/ALE ↓

113 ID VB - 83, 491, 26Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punkto
Reglamentas (ES) 

2019/631
11 straipsnio 1 dalies 

3 punktas

45 komitetas VB + 465, 143, 3
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 1 straipsnio 1 
dalies 6 punkto
Reglamentas 
(ES) 2019/631

Po 11 straipsnio

76=
127=

PPE
nariai

VB - 280, 316, 11

Po 1 straipsnio 1 
dalies 6 punkto

Reglamentas (ES) 
2019/631

12 straipsnio 1 dalis

114 ID -

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 6 punkto
Reglamentas (ES) 

2019/631
Po 12 straipsnio 3 

dalies

128 nariai EB - 295, 305, 1

50 komitetas +1 straipsnio 1 
pastraipos 9 punktas

Reglamentas 
(ES) 2019/631
14 a straipsnis

129 nariai ↓

88 Verts/ALE VB - 147, 454, 5

dal.

1/VB + 294, 285, 29

80 RENEW

2/VB - 251, 329, 29

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 9 punkto

Reglamentas 
(ES) 2019/631

14 a a straipsnis

52 komitetas VB ↓

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 9 punkto
Reglamentas (ES) 

2019/631
Prieš 15 straipsnio 

dalį

115 ID VB - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -Po I priedo 1 
pastraipos 1 punkto d 

papunkčio
Reglamentas (ES) 

2019/631
I priedo A dalies 6.2.1. 

punktas

59 komitetas -

60 komitetas +

61 komitetas -

Po I 1 pastraipos 1 
punkto f papunktis
Reglamentas (ES) 

2019/631
I priedo A dalies 6.3.1. 

punktas 93, 94 Verts/ALE -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po I priedo 1 
pastraipos 2 punkto a 

papunkčio
Reglamentas 
(ES) 2019/631

I priedo B dalies 6.1.1. 
punktas

95-96 Verts/ALE -

Po I priedo 1 
pastraipos 2 punkto c 

papunkčio
Reglamentas (ES) 

2019/631
Po I priedo B dalies 

6.2.1. punkto

97 Verts/ALE -

dal.

1 -

65 komitetas

2 -

I priedo 1 pastraipos 2 
punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 

2019/631
I priedo B dalies 6.2.2. 

punktas
78 PPE VB + 305, 286, 17

66, 67 komitetas -I priedo 1 pastraipos 2 
punkto e papunktis
Reglamentas (ES) 

2019/631
I priedo B dalies 6.2.3. 

punktas

79 PPE VB + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 komitetas -

Po I priedo 1 
pastraipos 2 punkto f 

papunkčio
Reglamentas (ES) 

2019/631
I priedo B dalies 6.3.1. 

punktas
69 komitetas +

Po 1 priedo 1 
pastraipos 2 punkto
Reglamentas (ES) 

2019/631
Po I priedo B dalies

77=
130=

PPE
nariai

VB - 278, 322, 8

101 ID VB - 89, 493, 24

102 ID VB - 95, 474, 34

103 ID VB - 88, 487, 26

Po 1 
konstatuojamosios 

dalies

104 ID VB - 100, 476, 25
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 7 
konstatuojamosios 

dalies

123 nariai EB - 293, 305, 3

105 ID -

124 nariai EB - 296, 314, 2

10 konstatuojamoji 
dalis

13 komitetas -

Po 10 
konstatuojamosios 

dalies

81 Verts/ALE -

106 ID -

dal.

1/VB + 544, 22, 39

11 konstatuojamoji 
dalis

18 komitetas

2/VB + 530, 45, 27

107NP ID -15 konstatuojamoji 
dalis

25 komitetas +

82 Verts/ALE -21 konstatuojamoji 
dalis

121 nariai VB + 357, 210, 40

108 ID -23 konstatuojamoji 
dalis

31 komitetas +

72=
125=

PPE
nariai

VB - 280, 313, 10Po 25 
konstatuojamosios 

dalies
73 PPE VB - 283, 316, 5

Komisijos pasiūlymas VB + 339, 249, 24

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 27 (2-oji dalis), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ir 79 pakeitimai.
Verts/ALE: 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84 ir 88 pakeitimai.
ID: 18, 19, 26, 27 (2-oji dalis), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 

112, 113, 115, 116, 117 ir 122 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 ir 

71 pakeitimai.
Verts/ALE: 40 pakeitimas
RENEW: 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 ir 71 pakeitimai.
ECR: 49, 64, 70, 71, 121 ir 122 pakeitimai
ID: 11, 25, 60 ir 69 pakeitimai.
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Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
65 pakeitimas
1-oji dalis: „Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma = viso ES parko tikslas2030 Čia viso ES 

parko tikslas2030 nustatytas pagal 6.1.3 punktą;“
2-oji dalis: „α yra a2030,L, kai gamintojo naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių 

bandomosios masės vidurkis yra ne didesnis už TM0, ir a2030,H, kai gamintojo naujų 
lengvųjų komercinių transporto priemonių bandomosios masės vidurkis yra 
didesnis už TM0;“

RENEW:
80 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad iki 2030 m. ji pasiektų 100 %“
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
43 pakeitimas
1-oji dalis: „Mokesčio už viršytą taršos normą sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto 

pajamomis. Ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia ataskaitą, 
kurioje išsamiai išdėstomas tikslinio finansavimo poreikis siekiant užtikrinti 
teisingą pertvarką automobilių sektoriuje, siekiant sušvelninti neigiamą poveikį 
užimtumui ir kitą ekonominį poveikį visose paveiktose valstybėse narėse, visų 
pirma labiausiai nuo pertvarkos nukentėjusiuose regionuose ir bendruomenėse. 
Kai tinkama, kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo nustatoma Sąjungos finansavimo priemonė šiam poreikiui 
patenkinti, visų pirma siekiant koordinuoti ir finansuoti prevencines ir 
atsakomąsias priemones, skirtas vietos ir regioninio lygmens restruktūrizacijai, ir 
finansuoti automobilių sektoriaus, įskaitant automobilių gamintojus, jų 
sudedamųjų dalių tiekėjus ir papildomas techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas, darbuotojų mokymą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, ypač 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse.“

2-oji dalis: „Finansavimo priemonė gali būti speciali finansavimo priemonė arba Socialinio 
klimato fondo arba peržiūrėto Teisingos pertvarkos fondo dalis. Visos pajamos, 
gautos iš mokesčių už viršytą taršos normą, skiriamos tam tikslui.“

ID:
18 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Be to, taip pat reikėtų specialaus Sąjungos 

lygmens finansavimo srauto, skirto automobilių pertvarkai, visų pirma siekiant 
spręsti galimo neigiamo poveikio užimtumui klausimus.“

2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE, ID:
27 pakeitimas
1-oji dalis: „technologinių ir socialinių inovacijų rėmimas – svarbus elementas skatinant 

spartesnį perėjimą prie nulinės taršos judumo. Reikšmingas inovacijų judumo 
ekosistemoje finansavimas jau yra siūlomas taikant įvairias ES finansavimo 
priemones, visų pirma priemones „Europos horizontas“, „InvestEU“, Regionų 
plėtros fondą, Sanglaudos fondą, Inovacijų fondą ir Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę. Nors tikimasi, kad plataus užmojo metiniai 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai paskatins inovacijas automobilių sektoriaus 
tiekimo grandinėje, pagrindinis šio reglamento tikslas yra užtikrinti realų, 
veiksmingą ir patikrinamą išmetamo CO2 kiekio sumažinimą.“

2-oji dalis: „Todėl nustatant gamintojo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus turėtų būti 
įskaitomas išmatuotas per išmetimo vamzdį išmetamas CO2 kiekis;“
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11. ES užsienio, saugumo ir gynybos politika po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą

Pranešimas: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Titre + pakeista žodžiu

7 ID -1 dalies d punktas

21 ECR EB - 134, 443, 15

Po 1 dalies d punkto 8 ID -

22 ECR -1 dalies f punktas

§ originalus 
tekstas

VB + 417, 121, 49

1 dalies g punktas 15 S&D -

1 dalies h punktas 23 ECR -

1 dalies i punktas 24 ECR -

1 dalies 1 punktas 25 ECR +

Po 1 dalies 1 punkto 1 Verts/ALE +

1 dalies o punktas § originalus 
tekstas

VB + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +1 dalies p punktas

9 ID -

36 PPE, RENEW +1 dalies u punktas

§ originalus 
tekstas

VB ↓

1 dalies w punktas 26 ECR -

1 dalies a c punktas 3 Verts/ALE EB - 204, 329, 58

1 dalies a i punktas 27 ECR -

1 dalies a j punktas 4 Verts/ALE -

11 S&D +

dal.

1 ↓

1 dalies a m punktas

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 1 dalies a p punkto 28 ECR -

5 Verts/ALE -1 dalies a s punktas

37 PPE, RENEW +

1 dalies a t punktas 38 PPE, RENEW +

1 dalies a v punktas 39 PPE, RENEW VB + 452, 121, 22

1 dalies a y punktas § originalus 
tekstas

VB + 508, 56, 19

6NP Verts/ALE -

dal.

1 +

1 dalies a w punktas

§ originalus 
tekstas

2 +

1 dalies b a punktas 29 ECR EB + 314, 260, 6

1 dalies b d punktas 30 ECR +

Po 1 straipsnio b e 
punkto

31 ECR +

Po 3 nurodomosios 
dalies

32 PPE, RENEW +

Po 12 nurodomosios 
dalies

33 PPE, RENEW +

A konstatuojamoji 
dalis

16 ECR +

D konstatuojamoji 
dalis

17 ECR +

F konstatuojamoji 
dalis

18 ECR +

H konstatuojamoji 
dalis

12 S&D -

I konstatuojamoji dalis 13 S&D -

14 S&D EB + 330, 229, 33J konstatuojamoji dalis

19 ECR ↓

10 S&D EB - 208, 353, 36K konstatuojamoji 
dalis

34 PPE, RENEW +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

A R konstatuojamoji 
dalis

35 PPE, RENEW +

O konstatuojamoji 
dalis

20 ECR +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 438, 65, 94

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1 dalies f, o, u, am (2-oji dalis) ir ay punktai.

Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
1 dalies a w punktas
1-oji dalis: „gerinti Europos gynybos pramonės finansavimo galimybes“
2-oji dalis: „pašalinant karinę įrangą iš veiklos rūšių, neįtraukiamų į Europos investicijų banko 

finansuojamą veiklą, sąrašo;“

ID:
1 dalies a m punktas
1-oji dalis: „peržiūrėti Europos kaimynystės politiką siekiant nuodugniai įvertinti Rusijos karo 

prieš Ukrainą poveikį bendradarbiavimui pagal Rytų partnerystę; „be to, parengti 
pasiūlymų, kaip toliau stiprinti ryšius su Rytų partnerystės šalimis atviros karinės 
agresijos ir kitokių konkrečių grėsmių saugumui, tikslinių dezinformacijos 
kampanijų, taip pat ekonominių ir socialinių konfrontacijos su Rusija padarinių 
sąlygomis,“

2-oji dalis: „be kita ko, turint omenyje Moldovos ir Sakartvelo europinius siekius ir tolesnę 
susijusių reformų pažangą;“

Įvairūs 
David McAllister pateikė šį žodinį antraštės pakeitimą:
„ES užsienio, saugumo ir gynybos politika po Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą
2022 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos po Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą (2022/2039(INI))“

12. Saugumas Rytų partnerystės regione ir bendros saugumo ir gynybos 
politikos vaidmuo

Pranešimas: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

63 dalis 3 pranešėjas +

D konstatuojamoji 
dalis

1 pranešėjas +

U konstatuojamoji 
dalis

2 pranešėjas +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 490, 59, 38


