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Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas 

siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I 

2018 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos 

sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms 

narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei 

Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 

2016/0231(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016)0482), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 192 

straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0331/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1,  

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 23 d. Regionų komiteto nuomonę2,  

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 

Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. sausio 17 d. laišku Tarybos 

atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą, 

                                                 
1  OL C 75, 2017 3 10, p. 103. 
2  OL C 272, 2017 8 17, p. 36. 



ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto 

ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0208/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją1; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

  

                                                 
1  Ši pozicija pakeičia 2017 m. birželio 14 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, 

P8_TA(2017)0256). 



P8_TC1-COD(2016)0231 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo, 

prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal 

Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. 

laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš 

dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/842.) 

 


