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PRIEDAS
BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+ priimta
- 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. 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

Atmetimas 675 ID VB - 114, 499, 12

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

406–415, 
417, 

419–420, 
426, 

429–433, 
437–444, 
447–450, 
457–459, 

461, 
465–466, 
468–469, 
471–485, 
489–495, 

500, 
502–505, 
510–514, 

516, 
519–520, 

530, 
534–535, 

538, 
540–542, 
544–546, 
550–554, 
558, 564, 
569, 571, 
574, 576, 
601–602, 
606, 611, 
613–614, 
616–619, 

624, 
626–628

komitetas +

dal.

1 +

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

416 komitetas

2 +

dal.

1 +

421 komitetas

2 +

dal.422 komitetas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

2 +

3 +

423 komitetas

4/VB + 463, 144, 24

424 komitetas atsk. +

425 komitetas atsk. +

427 komitetas atsk. +

428 komitetas atsk. +

434 komitetas atsk. +

435 komitetas atsk. +

436 komitetas atsk. +

dal.

1 +

445 komitetas

2 -

dal.

1/VB + 576, 52, 4

446 komitetas

2/VB + 484, 127, 8

dal.

1 +

454 komitetas

2 +

456 komitetas VB + 450, 169, 13

dal.

1 +

460 komitetas

2 +

dal.462 komitetas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 460, 139, 34

463 komitetas VB + 441, 182, 7

464 komitetas atsk. +

467 komitetas atsk. +

470 komitetas atsk. +

486 komitetas atsk. +

487 komitetas atsk. +

488 komitetas atsk. +

496 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

497 komitetas

3 +

501 komitetas atsk. +

dal.

1 +

506/rev komitetas

2/VB + 439, 182, 11

508 komitetas VB + 436, 176, 14

dal.

1/VB + 545, 56, 30

509 komitetas

2/VB + 486, 100, 30

515 komitetas atsk. +

517 komitetas atsk. +

dal.

1 +

518 komitetas

2 +

dal.521 komitetas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

2/VB + 448, 172, 10

3/VB + 442, 169, 15

522 komitetas

4/VB + 331, 287, 12

dal.

1 +

523 komitetas

2 +

dal.

1/EB - 286, 337, 10

526 komitetas

2 -

531 komitetas VB + 438, 180, 14

dal.

1 +

533 komitetas

2 +

dal.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 komitetas

6 +

537 komitetas atsk. +

dal.

1 +

543 komitetas

2/VB + 493, 130, 8
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 566, 59, 5

2/VB + 411, 194, 3

547 komitetas

3/VB + 481, 132, 9

548 komitetas atsk. +

549 komitetas atsk. +

555 komitetas atsk. +

556 komitetas atsk. +

559 komitetas VB + 415, 199, 17

dal.

1 +

560 komitetas

2 +

561 komitetas VB + 499, 97, 35

562 komitetas atsk. +

dal.

1 +

563 komitetas

2 +

565 komitetas atsk. +

dal.

1 +

566 komitetas

2 +

567 komitetas atsk. +

568 komitetas atsk. +

570 komitetas VB + 419, 202, 11

573 komitetas atsk. +

dal.

1 +

575 komitetas

2/VB + 478, 145, 7
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

603 komitetas atsk. +

604 komitetas atsk. +

607 komitetas atsk. +

608 komitetas atsk. +

609 komitetas atsk. +

610 komitetas atsk. +

612 komitetas atsk. +

615 komitetas atsk. +

620 komitetas VB + 360, 264, 7

621 komitetas atsk. +

622 komitetas VB + 460, 158, 13

623 komitetas VB + 444, 168, 12

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto d 

papunktis
Direktyva 2003/87/EB

3 straipsnio 1 
pastraipos v punktas

659 ID -

660 ID VB - 131, 494, 51 straipsnio 1 
pastraipos 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3g straipsnio 1 dalis

498 komitetas +

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

Po 3g straipsnio 2 
dalies

661 ID VB - 192, 423, 7

499 komitetas VB + 455, 166, 61 straipsnio 1 
pastraipos 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB

3ga straipsnio 1 
pastraipa

662-666 ID VB ↓

667 ID VB - 159, 458, 13

668 ID VB - 174, 450, 7

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

Po 3ga straipsnio
669 ID -

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

677 PPE, S&D, 
Renew

1/VB + 490, 130, 13
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 446, 167, 13

3/VB + 485, 82, 59

4/VB + 366, 183, 59

5/VB + 478, 125, 17

6/VB + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

VB ↓

507 komitetas VB ↓

9 straipsnio 3 dalis

670 ID ↓

633 The Left VB - 184, 437, 8Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 10 punkto
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 

2 pastraipa

634 The Left VB - 146, 472, 9

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 
a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 

2a pastraipa

671NP ID VB - 147, 474, 7

dal.

1/VB + 513, 106, 14

678 PPE, S&D, 
Renew

2/VB + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

VB ↓

524 komitetas VB ↓

dal.

1 ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10a straipsnio 1a 
dalies 2 pastraipa

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

dal.

1/VB + 486, 128, 18

2/VB + 512, 98, 13

3/VB + 406, 186, 26

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB

Po 10a straipsnio 1 
dalies 2b pastraipos

679 PPE, S&D, 
Renew

4/VB + 313, 291, 19
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

525 komitetas

3/VB ↓

527 komitetas VB ↓

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

528 komitetas

3/VB ↓

529 komitetas +1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

b papunktis
Direktyva 2003/87/EB

10a straipsnio 1a 
dalies 4 pastraipa

647 ECR -

636 The Left VB - 122, 494, 13

532 komitetas VB + 453, 152, 24

648 ECR ↓

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

b papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies 

3 pastraipos d 
punktas 672 ID VB - 82, 533, 13
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 
c papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/87/EB

Po 10a straipsnio 2 
dalies 3 pastraipos d 

punkto

649 ECR -

Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

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

673 ID VB - 143, 482, 5

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

e punkto įžanginė 
dalis

Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 6 dalis

637NP The Left VB - 126, 499, 6

1 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB

Po 10a straipsnio 8 
dalies 3 pastraipos

638 The Left VB - 124, 500, 4

650 ECR VB - 114, 477, 421 straipsnio 1 
pastraipos 12 punkto 

g papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8 dalies 

4 pastraipa

539 komitetas +

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

10b straipsnis

639
640NP
641NP

The Left VB - 116, 503, 8

1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punkto 

a papunktis
Direktyva 2003/87/EB

Po 10d straipsnio 1 
dalies 1 pastraipos

642 The Left -

651 ECR -Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 14 punkto 

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

557 komitetas +

652 ECR VB - 150, 472, 10Po 1 straipsnio 1 
pastraipos 19 punkto
Direktyva 2003/87/EB

29a straipsnis
572 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

674NP=
653NP=

ECR
ID

VB - 189, 411, 22

577 komitetas VB + 416, 182, 28

578-599 komitetas +

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

IVa skyrius

600 komitetas +

643 The Left VB - 126, 502, 42 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto c 

papunktis
Sprendimas (ES) 

2015/1814
1 straipsnio 5 dalies 1 

pastraipa

605 komitetas +

2 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto c 

papunktis
Sprendimas (ES) 

2015/1814
1 straipsnio 5a dalis

644 The Left VB - 124, 501, 5

Po 2 straipsnio 1 
pastraipos 1 punkto

Sprendimas (ES) 
2015/1814

1 straipsnio 6 dalis

645 The Left VB - 122, 496, 7

625 komitetas +I priedo 1 pastraipos c 
punkto vii papunktis

Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 30 

eilutė

654 ECR ↓

629 The Left VB - 55, 484, 927 konstatuojamoji 
dalis

418 komitetas +

Po 7 
konstatuojamosios 

dalies

630 The Left -

658NP ID VB - 156, 470, 5

dal.

1/VB + 480, 137, 14

2/VB + 417, 197, 10

451 komitetas

3/VB + 348, 271, 12

29 konstatuojamoji 
dalis

452 komitetas -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 459, 164, 6

676 PPE, S&D, 
Renew

2/VB + 320, 276, 21

453 komitetas VB ↓

30 konstatuojamoji 
dalis

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

VB ↓

dal.

1/VB + 490, 122, 10

455 komitetas

2/VB + 462, 151, 16

31 konstatuojamoji 
dalis

646 ECR ↓

Komisijos pasiūlymas VB + 439, 157, 32

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677 ir 678 pakeitimai.
The Left: 423 (4-oji dalis), 451, 462 (2-oji dalis), 527, 528, 531, 629, 631, 632, 633, 635, 

637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678 ir 679 pakeitimai.
S&D: 676, 677, 678 ir 679 pakeitimai.
ECR: 446, 455, 463, 507, 509, 522 (2-oji, 3-oji ir 4-oji dalys), 532, 543 (2-oji dalis), 547, 

575 (2-oji dalis), 650, 652, 653 pakeitimai.
ID: 499, 506/rev (2-oji dalis), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 660–668, 671–677 

pakeitimai; 1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto b papunktis, Direktyva 
2003/87/EB, 10a straipsnio 1a dalies 2 pastraipa (2-oji dalis).

Verts/ALE: 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 676 ir 678 
pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 573 ir 600 

pakeitimai.
ECR: 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 499, 501, 515, 

517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 
612, 615, 620, 621, 622 ir 625 pakeitimai.

ID: 422, 425, 463 ir 548 pakeitimai.
PPE, S&D, 
Renew:

452 pakeitimas.

Verts/ALE: 424, 470 ir 486 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
The Left
451 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Tuo tikslu turėtų būti pradedama taikyti bonus-

malus sistema, pagal kurią būtų nustatoma nemokamų apyvartinių taršos leidimų 
dalis.“ ir „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;“.

2-oji dalis: „Tuo tikslu turėtų būti pradedama taikyti bonus-malus sistema, pagal kurią būtų 
nustatoma nemokamų apyvartinių taršos leidimų dalis.“.

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;“.
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518 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reikalavimų neatitinkančių veiklos vykdytojų, 

pvz.,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR:
421 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei šalinant“, „ir šalinant“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

422 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. Tačiau“.

2-oji dalis: „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;“.

446 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“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

455 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį "8"
2-oji dalis: šie žodžiai.

460 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.
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497 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.“.

509 pakeitimas
1-oji dalis: „Be to, 2,5 proc. bendro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus nuo 2024 m. iki 

2030 m. parduodami aukcionuose juos skiriant Modernizavimo fondui. Tokį 
apyvartinių taršos leidimų skaičių gaunančios valstybės narės gavėjos yra 
valstybės narės, kuriose BVP vienam gyventojui rinkos kainomis 2016–2018 m. 
nesiekė 65 % Sąjungos vidurkio. „Šį apyvartinių taršos leidimų skaičių 
atitinkančios lėšos paskirstomos pagal IIb priedo B dalį. Šioje pastraipoje 
nurodytas papildomas leidimų skaičius taip pat gali būti atitinkamais atvejais 
naudojamas siekiant investuoti investicijas į paramą gaunančių valstybių narių ir 
gretimų lėto augimo pasienio regionų tarpvalstybinius projektus.“.

2-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.“.

523 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, 
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.

543 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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547 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 „patvirtinusios teisiškai privalomus tikslus ne 
vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, taip pat“.

2-oji dalis: „patvirtinusios teisiškai privalomus tikslus ne vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui, taip pat“.

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.“.

563 pakeitimas
1-oji dalis: „Komisija pagal 23 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva 

papildoma nustatant reikalavimus, susijusius su tuo, ar šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos laikytinos nuolat chemiškai surištomis produkte, kurį įprastai 
naudojant“.

2-oji dalis: „ir šalinant jos į atmosferą nepateks, kaip nurodyta šios dalies pirmoje 
pastraipoje.“.

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

575 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.

ID:
506/rev pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 1a dalį.
2-oji dalis: 1a dalis.

521 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išskyrus“ ir „ir elektrą, gaminamą iš dujų atliekų“.
2-oji dalis: Šis išbraukiamas tekstas
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678 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iki 2026 m. [...] ir, priklausomai nuo Reglamento 

(ES) .../... [CBAM reglamento] 36 straipsnio 3 dalies d punkto taikymo, 2027 m. 
93 %., 2028 m. 84 %, 2029 m. 69 %, 2030 m. 50 % ir 25 % 2031 m., kad [...] būtų 
pasiektas 0 % lygis.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE, S&D, Renew:
445 pakeitimas
1-oji dalis: „atsižvelgiant į tai, kad šia direktyva nuspėjamumo, aplinkosauginio 

veiksmingumo ir paprastumo sumetimais iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB 
dėl įgyvendinimo laikotarpio, kuris jau prasidėjo 2021 m. sausio 1 d., staigesnis ES 
ATLPS sumažinimas turėtų suteikti aiškią kryptį siekiant Paryžiaus susitarimo 
tikslo ir tikslo ne vėliau kaip 2050 m. Sąjungos mastu užtikrinti visos ekonomikos 
poveikio klimatui neutralumą. Kadangi linijinis mažinimo koeficientas gali būti 
taikomas tik nuo kitų metų po šios direktyvos įsigaliojimo, atlikus vienkartinį 
apyvartinių taršos leidimų skaičiaus sumažinimą turėtų sumažėti bendras 
apyvartinių taršos leidimų skaičius“.

2-oji dalis: „kad jis atitiktų ankstesnių trejų metų prieš įsigaliojant šiai direktyvai realų 
vidutinį išmetamųjų teršalų kiekį, kuris nuo šio laikotarpio vidurio pakoreguotas 
linijiniu mažinimo koeficientu;“.

Verts/ALE:
416 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad bendroji rinka nebūtų pernelyg apkrauta 

papildomomis išlaidomis įmonėms,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

454 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Nustačius anglies dioksido nutekėjimo riziką, 

Komisija prireikus turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
teisės akto, kuriuo ta anglies dioksido nutekėjimo rizika būtų šalinama laikantis 
PPO taisyklių.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

525 pakeitimas
1-oji dalis: „Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, pirmoji pastraipa nėra taikoma tai daliai 

Sąjungos produkcijos, kuri yra skirta eksportuoti į trečiąsias šalis, kurios neturi 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų ar panašios tvarkos.“.

2-oji dalis: „Ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, kaip apibrėžta [CBAM 
reglamente], Komisija pateikia išsamų poveikio Sąjungos eksportui iš CBAM 
sektorių ir pasauliniam išmetamųjų teršalų kiekiui vertinimą.“.

3-oji dalis: „Kartu su tuo vertinimu pateikiamos visos būtinos priemonės ir, kai tinkama, 
pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais su CO2 susijusios 
išlaidos sulyginamos su skirtingomis tų trečiųjų šalių kainodaros sistemomis. Visos 
taikomos priemonės ir pasiūlymai turi atitikti PPO taisykles.“.
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528 pakeitimas
1-oji dalis: „Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, nukrypstant nuo pirmos antros 

pastraipų, reglamento I priede išvardytų produktų gamybai Sąjungoje ir toliau 
suteikiami nemokami leidimai, lygūs 100 %, su sąlyga, kad tokie produktai skirti 
eksportui į trečiąsias šalis, netaikančias anglies dioksido apmokestinimo 
mechanizmų, panašių į ES ATLPS.“.

2-oji dalis: „Iki [vieni metai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, kaip nustatyta Reglamente 
[CBAM], Komisija gali pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje ji 
pateikia išsamų ES ATLPS ir PADKM poveikio Reglamento [CBAM] I priede 
išvardytų produktų, skirtų eksportuoti į trečiąsias šalis, gamybai Sąjungoje ir 
pasaulinių išmetamųjų teršalų kiekio pokyčiams vertinimą, taip pat šios dalies 
trečios pastraipos nuostatų suderinamumo su PPO vertinimu.“.

3-oji dalis: „Prireikus Komisija kartu su ta ataskaita pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo tos pastraipos nuostatos patikslinamos taip, kad 
CO2 sąnaudos, susidarančios Sąjungoje gaminant Reglamento [CBAM] I priede 
išvardytus produktus, skirtus eksportuoti į trečiąsias šalis be anglies dioksido 
apmokestinimo mechanizmų, panašių į ES ATLPS, būtų suvienodintos taip, kad 
iki... [reglamente [CBAM] nustatyto pereinamojo laikotarpio pabaiga] derėtų su 
PPO nuostatomis.“.

533 pakeitimas
1-oji dalis: 5 dalies d a punktas pakeičiamas taip: „5. Siekiant laikytis 10 straipsnyje 

nustatytos aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų dalies, kasmet, 
kai nemokamai suteiktų apyvartinių taršos leidimų suma nesiekia didžiausio 
kiekio, atitinkančio aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų dalį, 
likusieji to kiekio leidimai naudojami tam, kad vėlesniais metais nereikėtų mažinti 
nemokamai suteiktų leidimų kiekio arba kad toks sumažinimas būtų kuo mažesnis 
siekiant laikytis aukcionuose parduodamų leidimų dalies. Tačiau, jei didžiausias 
kiekis pasiekiamas, nemokamai suteiktų apyvartinių taršos leidimų kiekis 
atitinkamai pakoreguojamas. Visi tokie koregavimai atliekami laikantis vienodos 
tvarkos.“.

2-oji dalis: „Tačiau įrenginiams, kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
konkrečiais koregavimo metais mažesnis už 10 % efektyviausių Sąjungos 
sektoriaus ar subsektoriaus įrenginių vidurkį pagal atitinkamus santykinius 
rodiklius, koregavimas netaikomas.“.
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536 pakeitimas
1-oji dalis: „Klimato investicijų fondo lėšos skiriamos I ir III prieduose išvardytiems 

sektoriams, pavyzdžiui, novatoriškai atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
energijos kaupimo technologijoms, taip pat produktams ir procesams, kuriais 
pakeičiami daug anglies dioksido išskiriantys produktai, gaminami I priede 
išvardytuose sektoriuose, pastangoms skatinti novatoriškų projektų objektų,“.

2-oji dalis: „kuriais siekiama užtikrinti aplinkai saugų anglies dioksido surinkimą ir naudojimą 
(CCU),“.

3-oji dalis: „kuris iš esmės prisidėtų prie klimato kaitos švelninimo, visų pirma neišvengiamų 
pramoninių procesų metu išmetamų teršalų atveju,“.

4-oji dalis: „surinkimą, transportavimą ir nuolatinį geologinį saugojimą (CCS), statybą ir 
eksploatavimą, ir tiesioginį CO2 surinkimą iš atmosferos užtikrinant saugų, tvarų ir 
nuolatinį saugojimą (DACS).“.

5-oji dalis: „Jei tikslinga, taip pat gali būti skatinamos investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
vandenilio technologijas. Klimato investicijų fondas taip pat remia novatoriškas 
proveržio technologijas ir infrastruktūrą, kuriomis siekiama mažinti geležinkelių ir 
kelių transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro, įskaitant kolektyvinio 
transporto rūšis, pavyzdžiui, viešąjį transportą ir vienkartines tolimojo susisiekimo 
autobusų paslaugas, kartu siekiant sinergijos su programa „Europos horizontas“, 
visų pirma su Europos partnerystėmis ir, kai aktualu, su kitomis Sąjungos 
programomis. Ypatingas dėmesys skiriamas projektams (įskaitant eksportą) 
sektoriuose, kuriems taikomas [CBAM reglamentas], siekiant remti metodų, 
procesų ir technologijų, kurie reikšmingai prisideda prie to reglamento apimamų 
sektorių dekarbonizavimo, CCU, CCS, CO2 transportavimo, atsinaujinančiosios 
energijos ir energijos kaupimo inovacijas taip, kad būtų prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo, laikantis Reglamente (ES) 2021/1119 2030 m. ir 2050 m. 
nustatytų tikslų ir uždavinių, ir teisingos pertvarkos, kuria užtikrinama didžiausia 
kiekvienos teikiamos paramos išmetamo ŠESD kiekio mažinimo nauda. Klimato 
investicijų fondo lėšomis taip pat gali būti remiamos novatoriškos proveržio 
technologijos ir išmetamųjų teršalų mažinimas atliekų sektoriuje.“, išskyrus 
žodžius „CCU, CCS, CO2 transportavimo,“.

6-oji dalis: „CCU, CCS, CO2 transportavimo,“.

560 pakeitimas
1-oji dalis: įterpiamas šis -aa punktas: „-aa) Ne vėliau kaip 2023 m. liepos 1 d. Komisija 

pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertina, kaip jų vardu 
veikiančių reguliuojamų įmonių ir finansų tarpininkų patekimo į Europos anglies 
dioksido apyvartinių taršos leidimų rinkas apribojimas paveiktų anglies dioksido 
apyvartinių taršos leidimų rinkų vientisumą ir veiksmingą veikimą ir 2030 bei 2050 
m. Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslų įgyvendinimą.“.

2-oji dalis: „Jei įvertinimas neigiamas, Komisija, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo koreguojamos atitinkamos 12 
straipsnio 1 dalies ir 19 straipsnio 2 dalies nuostatos.“
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676 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Siekiant užtikrinti Sąjungos eksporto 

konkurencingumą, reglamento I priede išvardytų produktų gamybai Sąjungoje ir 
toliau turėtų būti suteikiami nemokami leidimai su sąlyga, kad tokie produktai 
pagaminti eksportui į trečiąsias šalis, netaikančias anglies dioksido apmokestinimo 
mechanizmų, panašių į ES ATLPS. Ne vėliau kaip [vieni metai iki pereinamojo 
laikotarpio pabaigos, kaip nustatyta Reglamente [CBAM]], Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą, kurioje būtų įvertintas ES ATLPS ir PADKM poveikis Reglamento [CBAM] 
I priede išvardytų produktų, kurie gaminami eksportui į trečiąsias šalis, gamybai 
Sąjungoje ir pasaulinių išmetamųjų teršalų kiekio pokyčiams, taip pat įvertintas 
eksportui taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos suderinamumas su PPO 
taisyklėmis, visų pirma įvertinant galimus eksporto koregavimo mechanizmus 
įrenginiams, priklausantiems 10 % veiksmingiausių įrenginių, atsižvelgiant į PPO 
suderinamumą arba bet kokius kitus pasiūlymus, kuriuos Komisija laiko tinkamais, 
ir prireikus turėtų pateikti pasiūlymą dėl visų tinkamų ir PPO reikalavimus 
atitinkančių teisės aktų ir priemonių, kuriais su CO2 susijusios išlaidos sulyginamos 
su skirtingomis tų trečiųjų šalių kainodaros sistemomis.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left, ECR:
423 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;“.

The Left, Verts/ALE:
462 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, CCS ir CCU“ ir „pavyzdžiui, anglies 

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

526 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „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.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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677 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 mln. 
apyvartinių taršos leidimų.“.

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

3-oji dalis: „[Kitais metais po šio pakeitimo įsigaliojimo]“.
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 %. Nuo 2026 m. linijinis koeficientas yra 4,6 %. 
Komisija paskelbia visos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičių per 3 
mėnesius nuo [įrašyti pakeitimo įsigaliojimo datą];“, išskyrus žodžius „iki 2025 m. 
pabaigos linijinis koeficientas yra 4,4 %. Nuo 2026 m. linijinis koeficientas yra 
4,5 %. Nuo 2026 m.“.

6-oji dalis: „iki 2025 m. pabaigos linijinis koeficientas yra 4,4 %. Nuo 2026 m. linijinis 
koeficientas yra 4,5 %. Nuo 2026 m.“.

The Left, Verts/ALE, ECR:
522 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.“, išskyrus žodžius „pagal šios dalies devintą ir dešimtą pastraipas“.

2-oji dalis: „pagal šios dalies devintą ir dešimtą pastraipas“.
3-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. ... Komisijai, padedamai Europos 
mokslinės patariamosios tarybos klimato kaitos klausimais, pagal 23 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma 
nustatant būtinąjį šios dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytų priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo planų turinį ir formą, visų pirma kiek tai susiję su tos 
pastraipos b punkte nurodytų tikslų ir tarpinių reikšmių lyginamaisiais standartais. 
Nustatant ir priimant deleguotuosius aktus dalyvauja visi atitinkami 
suinteresuotieji subjektai.  Jei nesilaikoma trečios arba ketvirtos pastraipos 
reikalavimų, nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius sumažinamas:  a) 
50 % įrenginiams, kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis viršija 
10 % mažiausiai efektyvių Sąjungos sektoriaus ar subsektoriaus įrenginių vidurkį 
pagal atitinkamus produkto santykinius taršos rodiklius; b) 30 % įrenginiams, 
kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis mažesnis už 10 % 
mažiausiai efektyvių Sąjungos sektoriaus ar subsektoriaus įrenginių vidurkį pagal 
atitinkamus produkto santykinius taršos rodiklius ir viršija 50 % efektyviausių to 
sektoriaus ar subsektoriaus įrenginių vidurkį; c) 25 % įrenginiams, kurių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis viršija 10 % efektyviausių Sąjungos 
sektoriaus ar subsektoriaus įrenginių vidurkį pagal atitinkamus produkto 
santykinius taršos rodiklius ir neviršija 50 % efektyviausių to sektoriaus ar 
subsektoriaus įrenginių vidurkio.  Jeigu nesilaikoma nei trečios, nei ketvirtos 
pastraipos reikalavimų, devintos pastraipos a, b ir c punktuose nustatytos 
procentinės dalys padvigubinamos.“.
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4-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 12 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.“.

ID, Verts/ALE:
679 pakeitimas
1-oji dalis: „Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, nukrypstant nuo pirmos antros 

pastraipų, reglamento I priede išvardytų produktų gamybai Sąjungoje ir toliau 
suteikiami nemokami leidimai su sąlyga, kad tokie produktai gaminami eksportui į 
trečiąsias šalis, netaikančias anglies dioksido apmokestinimo mechanizmų, 
panašių į ES ATLPS.“.

2-oji dalis: „Ne vėliau kaip [vieni metai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, kaip nustatyta 
Reglamente [CBAM], Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
kurioje ji pateikia išsamų ES ATLPS ir PADKM poveikio Reglamento [CBAM] I priede 
išvardytų produktų, gaminamų eksportui į trečiąsias šalis, gamybai Sąjungoje ir 
pasaulinių išmetamųjų teršalų kiekio pokyčiams vertinimą,“.

3-oji dalis: „taip pat ankstesnėje pastraipoje išdėstytos nukrypti leidžiančios nuostatos 
suderinamumo su PPO normomis vertinimą, visų pirma įvertinant galimus 
eksporto koregavimo mechanizmus įrenginiams, priklausantiems 10 % 
efektyviausių įrenginių, kaip nustatyta šiame straipsnyje, atsižvelgiant į 
suderinamumą su PPO normomis, arba kitus pasiūlymus, kuriuos Komisija laiko 
tinkamais. „Kai tinkama, Komisija kartu su ta ataskaita pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo numatoma apsauga nuo anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos, kuria anglies sąnaudos, susidarančios Sąjungoje 
gaminant Reglamento [CBAM] I priede išvardytus produktus, pagamintus 
eksportui į trečiąsias šalis be anglies dioksido apmokestinimo mechanizmų, 
panašių į ES ATLPS, suvienodinamos taip, kad iki... [reglamente [CBAM] nustatyto 
pereinamojo laikotarpio pabaiga].“, išskyrus žodžius „visų pirma įvertinant 
galimus eksporto koregavimo mechanizmus įrenginiams, priklausantiems 10 % 
efektyviausių įrenginių, kaip nustatyta šiame straipsnyje, atsižvelgiant į 
suderinamumą su PPO normomis, arba kitus pasiūlymus, kuriuos Komisija laiko 
tinkamais.“.

4-oji dalis: šie žodžiai.

2. Socialinis klimato fondas ***I

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

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 479, 103, 48
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3. Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas ***I

Pranešimas: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Atmesta 220 ID VB - 69, 506, 48

Teisės akto projektas

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

komitetas +

14 komitetas VB + 544, 78, 5

20 komitetas VB + 490, 129, 4

22 komitetas atsk. +

dal.

1 +

24 komitetas

2/VB + 477, 140, 9

25NP komitetas VB + 479, 134, 10

27 komitetas atsk. +

34NP komitetas atsk. +

44 komitetas atsk. +

47 komitetas VB + 464, 150, 8

54 komitetas atsk. +

56 komitetas atsk. +

dal.

1 +

58 komitetas

2 +

61 komitetas atsk. +

64 komitetas atsk. +

89 komitetas atsk. +

90 komitetas atsk. +

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

91 komitetas atsk. +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

92 komitetas atsk. +

93 komitetas atsk. +

95 komitetas atsk. +

96 komitetas atsk. +

97 komitetas atsk. +

105 komitetas atsk. +

127 komitetas atsk. +

131 komitetas atsk. +

132 komitetas atsk. +

133 komitetas atsk. +

134 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

3 +

142 komitetas

4 +

147 komitetas atsk. +

148 komitetas atsk. +

149 komitetas atsk. +

176 komitetas atsk. +

177 komitetas VB + 472, 145, 8

178 komitetas VB + 475, 140, 9

179 komitetas VB + 487, 128, 8

dal.

1 +

181 komitetas

2 +

dal.1 straipsnio 1 dalis 45 komitetas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2/EB + 402, 210, 7

228 ID ↓

1 straipsnio 2 dalis 229 ID -

46 komitetas +1 straipsnio 3 dalis

230 ID VB - 138, 480, 7

2 straipsnio 3 dalis 231 ID -

Po 5 straipsnio 250 ECR VB - 124, 478, 22

dal.

1/VB + 453, 157, 14

130 komitetas

2/VB + 488, 133, 3

dal.

1/VB ↓

189 The Left

2/VB ↓

251 ECR VB ↓

Po 24 straipsnio

232 ID VB ↓

207=
252=

ITRE
ECR

VB - 131, 482, 930 straipsnio 1 dalis

153 komitetas +

dal.

1/VB + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/VB + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

VB ↓

154-
155

komitetas ↓

30 straipsnio 2 dalis

156 komitetas VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 30 straipsnio 2 
dalies

254 ECR -

31 straipsnio 1 dalis 212=
257=

ITRE,
ECR

VB - 128, 484, 10

dal.

1/VB + 469, 153, 4

2/VB + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/VB + 376, 240, 7

190 The Left VB ↓

dal.

1/VB ↓

159 komitetas

2/VB ↓

196 PPE VB ↓

dal.

1/VB + 449, 161, 14

2/VB + 540, 60, 8

3/VB + 436, 178, 9

262 S&D, Renew, 
PPE

4/VB + 340, 263, 18

213 ITRE VB ↓

214=
259=

ITRE
ECR

VB ↓

197 PPE VB ↓

Po 31 straipsnio 1 
dalies

258 ECR VB - 138, 469, 16

Po 31 straipsnio 2 
dalies

191 The Left VB - 37, 583, 4

Po 36 straipsnio 3 
dalies a punkto

215 ITRE VB - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

VB + 498, 117, 936 straipsnio 3 dalies 
a punktas

171 komitetas ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

199=
217=

PPE
ITRE

VB + 485, 119, 1936 straipsnio 3 dalies 
b punktas

172 komitetas ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

VB + 491, 119, 1236 straipsnio 3 dalies 
c punktas

173 komitetas ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

VB + 493, 122, 936 straipsnio 3 dalies 
d punktas

174 komitetas ↓

219 ITRE VB - 121, 479, 21Po 36 straipsnio 3 
dalies d punkto

237 ID VB - 122, 493, 7

dal.

1/VB - 155, 459, 9

2/VB - 131, 477, 10

185 Verts/ALE

3/VB - 130, 476, 10

dal.

1/VB + 488, 124, 12

2/VB + 469, 144, 11

I priedas

175 komitetas

3/VB + 457, 144, 11

3 konstatuojamoji 
dalis

221 ID VB - 127, 481, 11

dal.

1 +

2 +

8 komitetas

3/VB + 318, 296, 9

dal.

1 ↓

10 konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

11 konstatuojamoji 
dalis

240 ECR -

dal.

1/VB - 120, 493, 6

Po 12 
konstatuojamosios 

dalies

186 The Left

2/VB ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-50 konstatuojamoji 
dalis

33 komitetas VB - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

VB - 139, 476, 4

Po 50 
konstatuojamosios 

dalies

242 ECR -

194 PPE VB - 287, 330, 5Po 51 
konstatuojamosios 

dalies 35 komitetas EB + 495, 46, 82

36 komitetas +52 konstatuojamoji 
dalis

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓

205=
226=

ITRE
ID

ANVB - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

Po 52 
konstatuojamosios 

dalies

248 ECR -

dal.

1/VB - 120, 493, 6

187 The Left

2/VB - 141, 466, 8

55 konstatuojamoji 
dalis

40 komitetas VB + 480, 137, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 55 
konstatuojamosios 

dalies

188 The Left VB - 115, 498, 4

Komisijos pasiūlymas VB + 450, 115, 55

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 8 (3-oji dalis), 20, 24 (2-oji dalis), 25, 33, 40,130, 159, 175 (2-oji ir 3-oji dalys), 185 

(2-oji ir 3-oji dalys), 239 (2-oji dalis), 250, 251, 258 ir 262 pakeitimai.
ID: 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237 ir 262 (4-oji dalis) pakeitimai.
PPE: 159 ir 194 pakeitimai.
S&D: 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 260, 261, 

262, 263, 264 ir 265 pakeitimai.
The Left: 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 207, 

208, 213, 260, 261 ir 262 pakeitimai.
Verts/ALE: 156, 159, 260 (2-oji dalis), 261 (3-oji dalis), 262 (1-oji ir 3-oji dalys), 263, 264 ir 

265 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 131, 132, 133, 

134, 147, 148, 149, 171, 172, 173 ir 174 pakeitimai.
ID: 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178 ir 179 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
130 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Siekiant užtikrinti, kad PADKM pasiektų savo tikslą 

mažinti pasaulyje išmetamą anglies dioksido kiekį ir padėti įgyvendinti Sąjungos 
klimato srities tikslus bei tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant Paryžiaus 
susitarimą, teikiama Sąjungos finansinė parama, skirta skatinti klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymą prie jos mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, įskaitant šių 
šalių pastangas mažinti gamybos pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 
šios pramonės pertvarką, nepažeidžiant 1 dalies nuostatų.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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185 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Cheminės medžiagos KN kodas Šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos 29 – Organinės cheminės medžiagos Anglies dioksidas 2804 10 
000 – Vandenilis Anglies dioksidas 2814 10 000 – Amoniakas Anglies dioksidas 
2814 20 00 – Vandeninis amoniako tirpalas Anglies dioksidas“ ir „Polimerai KN 
kodas Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 39 – Plastikai ir jų gaminiai Anglies 
dioksidas ir azoto suboksidas“.

2-oji dalis: „Cheminės medžiagos KN kodas Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 29 – 
Organinės cheminės medžiagos Anglies dioksidas 2804 10 000 – Vandenilis 
Anglies dioksidas 2814 10 000 – Amoniakas Anglies dioksidas 2814 20 00 – 
Vandeninis amoniako tirpalas Anglies dioksidas“.

3-oji dalis: „Polimerai KN kodas Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 39 – Plastikai ir jų 
gaminiai Anglies dioksidas ir azoto suboksidas“.

ID:
10 konstatujamoji dalis (COM(2021)0564)
1-oji dalis: „esami anglies dioksido nutekėjimo rizikos mažinimo mechanizmai sektoriuose 

arba pasektoriuose, kuriems gresia anglies dioksido nutekėjimas, yra 
pereinamasis nemokamas ES ATLPS leidimų paskirstymas ir finansinės priemonės, 
kuriomis kompensuojamos netiesioginės su išmetamosiomis ŠESD susijusios 
išlaidos, perkeliamos į elektros energijos kainas, kaip išdėstyta, atitinkamai, 
Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 6 dalyje ir 10b straipsnyje.“.

2-oji dalis: „Tačiau tiek nemokamų leidimų paskirstymas pagal ES ATLPS, tiek netiesioginių 
taršos išlaidų kompensavimas silpnina kainos signalą, kurį sistema siunčia jį 
gaunantiems įrenginiams, palyginti su visų leidimų pardavimu aukcione – tai 
mažina paskatas investuoti į tolesnį ŠESD kiekio mažinimą;“.

58 pakeitimas
1-oji dalis: „faktinis išmetamas ŠESD kiekis – išmetamas ŠESD kiekis, apskaičiuotas ir 

patikrintas remiantis pirminiais prekių gamybos procesų“.
2-oji dalis: „ir prekių gamybos procesuose suvartojamos elektros energijos gamybos 

duomenimis;“.

142 pakeitimas
1-oji dalis: „Valstybė narė arba bet kuri šalis, kuriai padarė poveikį arba kuriai davė naudos 

bet kuri 2 dalyje aprašyta situacija, gali pranešti Komisijai apie apėjimo praktiką.“.
2-oji dalis: „Suinteresuotosios šalys, išskyrus tiesiogiai nukentėjusias šalis, pavyzdžiui, 

aplinkos apsaugos organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos, kurios randa 
konkrečių šio reglamento apėjimo įrodymų, taip pat gali apie tai pranešti 
Komisijai.“.

3-oji dalis: „Komisija nuolat atlieka su apėjimo praktikos atvejų nustatymu susijusį stebėjimą, 
be kita ko, vykdydama rinkos priežiūrą ar remdamasi bet kokiu tinkamu 
informacijos šaltiniu,“.

4-oji dalis: „įskaitant pilietinės visuomenės organizacijų pateiktą informaciją ir pranešimus.“.
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181 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „5 proc.“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
45 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „galimai“.
2-oji dalis: šis žodis.

The Left:
187 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Nors pajamos, gautos pardavus PADKM 

sertifikatus, bus įtrauktos į Sąjungos biudžetą kaip bendrosios pajamos ir neturėtų 
būti naudojamos jokioms konkrečioms Sąjungos biudžeto išlaidoms finansuoti, 
atsižvelgiant į universalumo principą, kuriuo remiantis sudaromas Sąjungos 
biudžetas,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Verts/ALE:
159 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius PADKM koeficientas prekėms, įtrauktoms į šį 

reglamentą, po ... [šio reglamento įsigaliojimo data] ..., sudaro 100 proc. 
pirmaisiais metais, 70 proc. antraisiais metais, 40 proc. trečiaisiais metais ir 
pasiekia 0 proc. po ketverių metų.

2-oji dalis: šie žodžiai.

260 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Remdamasi ta ataskaita, Komisija prireikus gali 

pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl PADKM koeficiento, 
nurodyto 31 straipsnyje, koregavimo arba 36 straipsnio 3 dalies d punkto 
įsigaliojimo atidėjimo tų prekių atžvilgiu.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

186 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pietinių šalių“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

189 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siekiant remti mažų ir vidutinių pajamų šalis, 

kurias labiausiai paveikė PADKM.“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, PPE:
8 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tiek“ ir „tiek netiesioginių taršos išlaidų 

kompensavimas“.
2-oji dalis: „tiek“.
3-oji dalis: „tiek netiesioginių taršos išlaidų kompensavimas“.

ECR, ID:
24 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „polimerų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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175 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Cheminės medžiagos KN kodas Šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos 29 – Organinės cheminės medžiagos Anglies dioksidas 2804 10 
10.000 – Vandenilis Anglies dioksidas 2814 10 000 – Amoniakas Anglies dioksidas 
2814 20 00 – Vandeninis amoniako tirpalas Anglies dioksidas“ ir „Polimerai KN 
kodas Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 39 – Plastikai ir jų gaminiai Anglies 
dioksidas ir azoto suboksidas“.

2-oji dalis: „Cheminės medžiagos KN kodas Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 29 – 
Organinės cheminės medžiagos Anglies dioksidas 2804 10 10.000 – Vandenilis 
Anglies dioksidas 2814 10 000 – Amoniakas Anglies dioksidas 2814 20 00 – 
Vandeninis amoniako tirpalas Anglies dioksidas“.

3-oji dalis: „Polimerai KN kodas Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 39 – Plastikai ir jų 
gaminiai Anglies dioksidas ir azoto suboksidas“.

ID, The Left, Verts/ALE:
261 pakeitimas
1-oji dalis: „Nuo 36 straipsnio 3 dalyje nurodytos PADKM taikymo pradžios dienos I priede 

išvardytų prekių gamybai Sąjungoje nemokami apyvartiniai taršos leidimai 
nesuteikiami. Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, iki 2032 m. gruodžio d. tų 
produktų gamybai suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai“.

2-oji dalis: „mažėjančiais kiekiais. Taikomas PADKM koeficientas, pagal kurį mažinamas šių 
prekių gamybai suteikiamų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius. PADKM 
koeficientas nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d. sudarys 100 proc., 
ir, su sąlyga, kad bus pradėtas taikyti šio reglamento 36 straipsnio 3 dalies d 
punktas, 2027 m. – 93 proc., 2028 m. – 84 proc., 2029 m – 69 proc., 2030 m. – 
50 proc., 2031 m. – 25 proc. ir 2032 m. pasieks 0 proc. PADKM koeficientas 
prekėms, įtrauktoms į šį reglamentą po šio reglamento įsigaliojimo dienos pagal 2 
straipsnio 1a dalyje nustatytą tvarkaraštį, sudaro 100 proc. pirmaisiais metais, 
93 proc. antraisiais metais, 84 proc. trečiaisiais metais, 69 proc. ketvirtaisiais 
metais, 50 proc. penktaisiais metais, 25 proc. šeštaisiais metais ir pasiekia 0 proc. 
po šešerių metų. Nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus mažinimas 
apskaičiuojamas kasmet kaip I priede išvardytų prekių gamybai skiriamų 
nemokamų apyvartinių taršos leidimų paklausos dalies vidurkis, palyginti su 
apskaičiuota visų įrenginių bendra nemokamų apyvartinių taršos leidimų paklausa 
atitinkamu laikotarpiu, kuris nurodytas Direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 1 
dalyje. Taikomas PADKM koeficientas.“, išskyrus žodžius „PADKM koeficientas 
prekėms, įtrauktoms į šį reglamentą po šio reglamento įsigaliojimo dienos ..., 
sudaro 100 proc. pirmaisiais metais, 93 proc. antraisiais metais, 84 proc. 
trečiaisiais metais, 69 proc. ketvirtaisiais metais, 50 proc. penktaisiais metais, 
25 proc. šeštaisiais metais ir pasiekia 0 proc. po šešerių metų.“.

3-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
262 pakeitimas
1-oji dalis: „Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, nukrypstant nuo 1 dalies c punkto 

pirmos ir antros pastraipų, šio reglamento I priede išvardytų produktų gamybai 
Sąjungoje ir toliau suteikiami nemokami leidimai, jei tokie produktai skirti 
eksportui į trečiąsias šalis, netaikančias anglies dioksido apmokestinimo 
mechanizmų, panašių į ES ATLPS.“.

2-oji dalis: „Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą, kurioje pateikia išsamų ES ATLPS ir PADKM poveikio šio 
reglamento I priede išvardytų produktų, skirtų eksportui į trečiąsias šalis, gamybai 
Sąjungoje ir pasaulinių išmetamųjų teršalų kiekio pokyčiams vertinimą, taip pat 
pirmos pastraipoje išdėstytos nukrypti leidžiančios nuostatos suderinamumo su 
PPO normomis vertinimą. „Komisija, kai tinkama, kartu su ta ataskaita pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo numatoma apsauga 
nuo anglies dioksido nutekėjimo rizikos, kuria siekiama suvienodinti šio 
reglamento I priede išvardytų produktų, pagamintų eksportui į trečiąsias šalis, 
kurios netaiko anglies dioksido kainodaros mechanizmų, panašių į ES ATLPS, 
gamybos Sąjungoje anglies dioksido apmokestinimą taip, kad jis atitiktų PPO 
reikalavimus iki 2026 m. gruodžio 31 d.,“, išskyrus žodžius „pirmos pastraipoje 
išdėstytos“.

3-oji dalis: „pirmos pastraipoje išdėstytos“.
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4-oji dalis: „visų pirma įvertinant galimus eksporto koregavimo mechanizmus įrenginiams, 
priklausantiems 10 % efektyviausių įrenginių, kaip nustatyta Direktyvos 
2003/87/EB 10a straipsnyje, atsižvelgiant į suderinamumą su PPO normomis, arba 
kitus pasiūlymus, kuriuos Komisija laiko tinkamais.“.

Įvairūs
249 pakeitimas buvo panaikintas.
ID frakcija atšaukė 236 pakeitimą.
ITRE komitetas atšaukė 201–219 pakeitimus, juos pateikė ECR frakcija pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 180 straipsnio 5 dalį.
PPE frakcija atšaukė 192, 193, 195, 196 ir 197 pakeitimus. ID frakcija perėmė 196 ir 197 
pakeitimus pagal Darbo tvarkos taisyklių 180 straipsnio 5 dalį.
S&D ir Renew frakcijos atšaukė savo 238, 239 pakeitimus.
Catherine Griset atšaukė savo pritarimą 220 pakeitimui.


