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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2007 m. Europos Sąjunga įsipareigojo, kad iki 2020 m. sumažins išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 20 proc. palyginti su 1990 m. lygiu.

Kadangi šis tikslas turi didelės įtakos konkrečių regionų ekonominei ir socialinei sanglaudai, 
būtina pabrėžti, kad taupiai energiją naudojančios Europos ekonomikos, kurioje šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetama mažai, galima pasiekti tik jei šis tikslas bus įtrauktas į 
sanglaudos politiką. Šios dvi tikslinės sritys turėtų būti susietos, taip pat rekomenduojama, 
kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio sumažinimas būtų įtrauktas į fondų, 
numatytų sanglaudai ir struktūrinei plėtrai, sistemą.

Dėl ekonominių konkrečių regionų skirtumų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo 
kiekio sumažinimas gali būti didelė našta atsilikusiems regionams. Taigi šie regionai turėtų 
gauti specialų finansavimą, kad dėl ES tikslų siekimo nepatirtų nepagrįstai didelių nuostolių.

Nors Europos Sąjunga įpareigoja valstybes nares prisiimti šį įsipareigojimą, didelė našta tenka 
vietos ir regioninei valdžiai ir kitiems vietos ir regioniniams palaikymo forumams ir 
organizacijoms. Šis plataus užmojo tikslas gali būti pasiektas tik jei derindamos ir 
vykdydamos užduotis centrinė vyriausybė ir vietos arba regioninės organizacijos nuolat 
bendradarbiaus vertikaliai, o atskiros vietos arba regioninės organizacijos nuolat 
bendradarbiaus horizontaliai.

Vis dėlto, kadangi didelė dalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo gali būti 
priskiriama rinkos privataus sektoriaus dalyviams ir atskiriems vartotojams, konkrečių 
pramoninių teršėjų ir namų ūkių dalyvavimas įgyvendinant šią programą itin svarbus ir 
valstybių narių, ir regioniniu lygmenimis. Rinkos dalyvių suinteresuotumas didinti energijos 
gamybą iš atsinaujinančių šaltinių turi būti žadinamas ekonominėmis priemonėmis, tuo būdu 
užtikrinant didelį įnašą į valstybių narių įsipareigojimų vykdymą.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas gerokai sumažėjo daugelyje valstybių narių nuo 
1990 m.; vis dėlto, savo pasiūlyme paskelbdama baziniais metais 2005 m., Komisija 
neatsižvelgia į jau įdėtas pastangas. Būtina pripažinti valstybių narių jau pasiektus rezultatus; 
taigi siūloma, kad 1990 m. būtų naudojami kaip lyginimo pagrindas.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais, 
tačiau jos turėtų riboti šį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
augimą, siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti 
išmetamus kiekius. Valstybės narės, kurių 
BVP vienam gyventojui šiuo metu yra 
palyginti didelis, turėtų sumažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 2005 m. kiekiais.

(7) Valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių solidarumo principu ir 
poreikiu pasiekti tvarų ekonomikos augimą 
visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į susijusį 
BVP vienam gyventojui valstybėse narėse. 
Valstybėms narėms, kurių BVP vienam 
gyventojui šiuo metu yra palyginti mažas, 
todėl ateityje prognozuojamas didelis BVP 
augimas, turėtų būti leista padidinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 1990 m. kiekiais, 
tačiau jos turėtų riboti šį išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
augimą, siekdamos prisidėti prie bendrojo 
Bendrijos įsipareigojimo mažinti 
išmetamus kiekius. Valstybės narės, kurių 
BVP vienam gyventojui šiuo metu yra 
palyginti didelis, turėtų sumažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, palyginti su 1990 m. kiekiais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
2005 m. kiekiais, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamų 

(8) Siekiant dar geriau užtikrinti teisingą 
pastangų pasidalijimą tarp valstybių narių, 
įgyvendinant nepriklausomą Bendrijos 
įsipareigojimą, jokia valstybė narė neturėtų 
būti įpareigota išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius iki 2020 m. 
sumažinti daugiau kaip 20 %, palyginti su 
1990 m. kiekiais, taip pat jokiai valstybei 
narei neturėtų būti leista iki 2020 m. 
daugiau kaip 20 % padidinti išmetamų 
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kiekių, palyginti su 2005 m. kiekiais. 
Sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikėtų nuo 2013-
2020 m. Šiuo pasiūlymu kiekvienai 
valstybei narei sudaromos sąlygos į kitus 
metus perkelti 2 % tai valstybei narei 
nustatyto išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančio dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamo dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

kiekių, palyginti su 1990 m. kiekiais. 
Sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikėtų nuo 2013-
2020 m. Šiuo pasiūlymu kiekvienai 
valstybei narei sudaromos sąlygos į kitus 
metus perkelti 2 % tai valstybei narei 
nustatyto išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančio dujų kiekio. Taip pat leidžiama 
valstybei narei, neišnaudojusiai jai suteikto 
išmetamo dujų kiekio, perkelti neišnaudotą 
kiekį į kitus metus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Bendrijos sektoriai, kuriuose 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos ir kurie neįtraukti į Direktyvą 
2003/87/EB, turėtų ir toliau kiekvienais 
metais tolygiai mažinti išmetamą kiekį po 
2020 m., – tai leistų išmetamą šių dujų 
kiekį iki 2050 m. sumažinti 80 %, 
palyginti su 1990 m., turint galutinį tikslą 
Europos Sąjungoje visiškai panaikinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
atsirandančių naudojant iškastinį kurą, 
išmetimą. Komisija iki 2012 m. turėtų 
išnagrinėti šio tikslo tinkamumą pagal 
tarptautinius Bendrijos įsipareigojimus ir 
naujausias žinias apie klimato kaitą, 
atsižvelgdama į jautrumą klimatui ir 
būtiną šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo mažinimą, kad klimato sistema 
būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio, ir pripažinti, kad 
vietos ir regionų bendruomenės daro 
svarbią įtaką mažinant išmetamą kiekį. 
Komisija prireikus turėtų pateikti 
pasiūlymų, kaip diferencijuoti tikslą 
skirtingoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba pažymėjo, kad iki 2050 m. pramoninėse 
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valstybėse būtina 60–80 % sumažinti išmetimų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Siekdamos šio sumažinimo, valstybės narės privalo turėti ilgalaikę įvairių sektorių, pvz., 
namų, žemės naudojimo paskirties ir transporto, politiką, kad būtų išvengta tolesnių 
investicijų į infrastruktūrą, kuri nesuderinama su klimato apsaugos tikslais. Tai taip pat 
atitinka pasiūlymą dėl emisijos leidimų sistemos, pagal kurį taip pat siūlomas sumažinimas po 
2020 m.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Įsipareigojimų pagal šį sprendimą 
įgyvendinimo pažanga turėtų būti 
vertinama kiekvienais metais remiantis 
ataskaitomis, pateiktomis pagal 2004 m. 
vasario 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir 
Kioto protokolo įgyvendinimo. Kas dvejus 
metus reikėtų įvertinti planuojamą 
pažangą, o 2016 m. atlikti visapusišką šio 
sprendimo įgyvendinimo įvertinimą.

(15) Įsipareigojimų pagal šį sprendimą 
įgyvendinimo pažanga turėtų būti 
vertinama kiekvienais metais remiantis 
ataskaitomis, pateiktomis pagal 2004 m. 
vasario 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir 
Kioto protokolo įgyvendinimo. Kas dvejus 
metus reikėtų įvertinti planuojamą 
pažangą, o 2016 m. atlikti visapusišką šio 
sprendimo įgyvendinimo įvertinimą. 
Komisija, atlikdama šį vertinimą, turėtų 
pateikti pranešimą ir įvertinti pažangą 
užtikrinant skirtingų sričių Bendrijos 
politikos (pvz., žemės ūkio, produktų 
reikalavimų, struktūrinės politikos, 
mokslinių tyrimų) indėlį mažinant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, 
pagal kurias nustatomas valstybių narių 
įnašas, siekiant įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, 
pagal kurias nustatomas valstybių narių 
įnašas, siekiant įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
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išmetamus iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB, ir atliekamas jo 
vertinimas.

ir atliekamas jo vertinimas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 
šiame straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. apriboja iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius, šio sprendimo priede 
atitinkamai valstybei narei nustatytą 
procentinį dydį pritaikydama 2005 m.
išmestam šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekiui.

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
kurį įgyvendinant išmetamų dujų kiekis 
būtų sumažintas daugiau nei reikalaujama 
šiame straipsnyje, kiekviena valstybė narė 
iki 2020 m. apriboja išmetamus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius, šio 
sprendimo priede atitinkamai valstybei 
narei nustatytą procentinį dydį 
pritaikydama 1990 m. išmestam šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė užtikrina, kad bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
2013 m. jos išmetamas iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, 
neviršytų tos valstybės narės iš minėtų 
šaltinių 2008, 2009 ir 2010 m. išmestų 
vidutinių metinių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių, apie kuriuos turi 
būti pranešta ir kurie turi būti patikrinti 
pagal Direktyvą 2003/87/EB ir Sprendimą 
280/2004/EB.

2. Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė užtikrina, kad bendras 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
išmetamas 2013 m., neviršytų priede 
pateiktos viršutinės ribos, nustatytos 
atitinkamai valstybei narei 2020 m. 
Nustatydama tolygaus mažinimo ribas, 
kiekviena valstybė narė gali pasirinkti 
vieną iš dviejų galimybių:

i) remtis tikslinėmis vertėmis, 
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nustatytomis atitinkamai valstybei narei 
Kioto protokole, arba
ii) remtis atitinkamos valstybės narės 
2008, 2009 ir 2010 m. vidutiniais išmestų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiais, 
apie kuriuos turi būti pranešta ir kurie turi 
būti patikrinti pagal Sprendimą 
280/2004/EB.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo metinėse 
ataskaitose, teikiamose pagal Sprendimo 
280/2004/EB 3 straipsnį, turėtų pranešti 
apie savo metinius išmetamus ŠESD 
kiekius, pasiektus įgyvendinant minėto 
sprendimo 3 straipsnį, ir naudojimąsi 
kreditais pagal 4 straipsnį.

1. Valstybės narės savo metinėse 
ataskaitose, teikiamose pagal Sprendimo 
280/2004/EB 3 straipsnį, turėtų pranešti 
apie savo metinius išmetamus ŠESD 
kiekius, pasiektus įgyvendinant minėto 
sprendimo 3 straipsnį, ir naudojimąsi 
kreditais pagal 4 straipsnį.

Šiose ataskaitose nurodoma, kokiu mastu 
numatoma sumažinti išmetamų dujų kiekį 
visuose pagrindiniuose sektoriuose, 
siekiant 2020 m. ir 2050 m. mažinimo 
tikslų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant vertinimą taip pat atsižvelgiama 
į ES sektorinės politikos įtaką išmetamų 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui ir į galimybes jį mažinti 
vykdant šią politiką. Atitinkamais atvejais 
Komisija teikia pasiūlymus, siekdama 
užtikrinti, kad šia politika būtų 
atitinkamai prisidedama siekiant 2020 m. 
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ir 2050 m. mažinimo tikslų.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Komisija užtikrina, kad Bendrijos 
įsipareigojimai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą būtų 
įgyvendinami derinant su jos sanglaudos 
politika, atsižvelgiant į poreikį išlaikyti bei 
sustiprinti atskirų valstybių narių ir 
regionų ekonominę ir socialinę 
sanglaudą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Kadangi pagal įsipareigojimą, kurį 
prisiėmė Bendrija, užduotys skiriamos ne 
tik valstybių narių centrinėms valdymo 
institucijoms, bet ir jų vietos bei 
regioninėms valdymo institucijoms ir 
kitiems vietos ir regioniniams palaikymo 
forumams ir organizacijoms, valstybės 
narės užtikrina savo centrinių ir vietos 
vadžios institucijų bendradarbiavimą 
įvairiais lygmenimis.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Kadangi elektros energijos gamybos iš 
atsinaujinančių šaltinių didinimas itin 
svarbus siekiant sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
valstybės narės užtikrina, kad energijos 
gamyba iš atsinaujinančių šaltinių būtų 
ekonomiškai patraukli, ir tokiu būdu 
skatina rinkos dalyvius gaminti daugiau 
elektros energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių ir ženkliai prisidėti prie valstybių 
narių įsipareigojimų vykdymo.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Greta atskirų valstybių narių, centrinių 
valdymo institucijų ir vietos bei regioninių 
organizacijų ir valdžios institucijų, taip 
pat ir rinkos veikėjai, kartu su namų 
ūkiais ir atskirais vartotojais, prisideda 
prie Bendrijos įsipareigojimų 
įgyvendinimo, neatsižvelgiant į šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, 
kuris gali būti jiems priskiriamas.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d straipsnis
Įsipareigojimų įvykdymo terminas yra 
2020 m. Per laikotarpį iki 2020 m. daug 
skirtingų projektų finansuojama Europos 
Sąjungos struktūrinio fondo ir  
Sanglaudos fondo lėšomis. Komisija, 
įgyvendindama sanglaudos politiką, siekia 
atsižvelgti į Bendrijos įsipareigojimus 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą ir įtraukti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
aspektą į lėšų, numatytų sanglaudai bei 
struktūrinei plėtrai, skyrimo kriterijų 
sistemą. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5f straipsnis
Valstybės narės užtikrina naujų, pažangių 
technologijų naudojimo finansavimą, kad 
pramonės veikėjai galėtų kurti naujas 
darbo vietas, kartu siekiant didinti 
konkurencingumą ir skatinti įgyvendinti 
tikslus, nustatytus Lisabonos strategijoje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5g straipsnis
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Bendras įgyvendinimas ir švarios plėtros 
mechanizmas – lanksčios priemonės, 
padedančios Europos Sąjungai vykdyti 
savo įsipareigojimus; taigi Komisija turi 
ateityje ne mažinti, o didinti jų naudojimą, 
nes valstybėms narėms (ir atskiriems jų 
regionams) būdingi skirtingi socialiniai 
bei ekonominiai ir aplinkos bruožai, taigi 
nustatytų tikslų siekimo priemonės gali 
būti skirtingos konkrečiose valstybėse 
narėse ir jų regionuose.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 h straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5h straipsnis
Kadangi Europos Sąjungai itin svarbu, 
kad būtų sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, 
Komisija, siekdama išlaikyti ekonominę 
sanglaudą, imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų sudarytas naujas, 
pasaulinis susitarimas dėl šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimo, kai nustos galioti Kioto 
konvencija.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
5 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5i straipsnis
Kadangi Europos Sąjungos plataus 
užmojo įsipareigojimai yra didelė našta 
atsiliekantiems regionams, Komisija 
remia šiuos regionus, siekdama užtikrinti, 
kad trumpalaikiai finansiniai sunkumai  
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netaptų šiems regionams dideliais 
nuostoliais ir kad būtų pasiekti nustatyti 
tikslai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Per šešis mėnesius nuo tarptautinės 
sutarties dėl klimato kaitos, pagal kurią 
būtų privaloma sumažinti išmetamus 
kiekius daugiau nei nustatyta šio 
sprendimo 3 straipsnyje, pasirašymo datos 
Komisija pateikia teisėkūros pasiūlymą 
dėl valstybių narių įnašų, susijusių su 
tolesniais Bendrijos įsipareigojimais, 
kurie turi būti priimti pagal Europos 
bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnį.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis pagal šio 
sprendimo 3 straipsnį pakoreguojamas, 
atsižvelgiant į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo leidimų, 
išduotų pagal Direktyvos 2003/87/EB 11 
straipsnį, kiekį pasikeitus šaltiniams, 
kuriems taikoma direktyva, kai Komisija 
galutinai patvirtina 2008–2012 m. 
laikotarpio nacionalinius paskirstymo 
planus pagal Direktyvą 2003/87/EB.
Komisija paskelbia atlikus šį 
pakoregavimą gautus skaičius.

Išbraukta.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas. Lentelės „Valstybių narių išmetami šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai 
pagal 3 straipsnį“ pirmosios skilties pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių apribojimai iki 
2020 m., palyginti su 2005 m. išmestais 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiais, 
iš šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB

Valstybių narių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekių apribojimai iki 
2020 m., palyginti su 1990 m. išmestais 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiais, 
iš šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB. Komisija parengia lentelę, 
kurioje būtų nurodytos išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
ribos ir išmestų dujų kiekis, nurodomas 
CO2 ekvivalento tonomis. 

Pagrindimas

Būtų prieštaraujama solidarumo principui, jei būtų priimtas teisės aktas, kuriame nebūtų 
atsižvelgiama į pavienių valstybių narių 1990–2005 m. sumažintą išmesto anglies dioksido 
kiekį. Nėra priežasties leisti tolesnį išmetamo kiekio perviršį dėl numatomo ekonomikos 
augimo, kadangi BVP augimas nėra tiesiogiai proporcingas išmesto anglies dioksido kiekio 
didėjimui. Europos Sąjunga, laikydamasi tokio požiūrio, rodytų blogą pavyzdį 
besivystančioms šalims dėl numatomų derybų dėl tarptautinio susitarimo. 
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