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Žalioji knyga dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos tikslais
(2007/2203(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 1
5a nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 2 ir 6 straipsnius, pagal kuriuos, siekiant 
skatinti aplinką tausojančią ekonominės veiklos plėtrą, įvairiuose ES politikos 
sektoriuose turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 2
5b nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 175 straipsnį,

Or. fr
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</Amend>

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 3
5c nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 2179/98/EB dėl Europos bendrijos politikos ir veiksmų, susijusių su aplinka ir 
tvaria plėtra, programos „Tvarumo link“ persvarstymo,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 4
5d nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į ES tvaraus vystymosi strategijos peržiūrą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 5
5e nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Šeštąją ES aplinkosaugos veiksmų programą,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 6
5f nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliucijas dėl tausaus gamtinių išteklių 
naudojimo, miesto aplinkos, atliekų prevencijos ir perdirbimo ir tausiojo pesticidų 
naudojimo teminių strategijų,
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Or. fr

</Amend>

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 7
5g nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl pasaulio klimato kaitos 
apribojimo iki 2 laipsnių Celsijaus. Pasirengimas Balyje vyksiančiai konferencijai 
klimato kaitos klausimais ir tolesniems veiksmams1,

Or. en

</Amend>

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 8
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi principas „teršėjas moka“ yra vienas iš aplinkosaugos politikos ramsčių, jo 
išorinės išlaidos įskaičiuojamos į rinkos kainas, kad atspindėtų realias gamybos 
išlaidas,

Or. en

</Amend>

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 9
Ab konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžia, kad 
pramoninės šalys turi įsipareigoti, palyginti su 1990 m. lygiu, iki 2020 m. išmetamų 
CO2 dujų kiekį sumažinti bent 30 proc., o iki 2050 m. – 60–80 proc.,

Or. en

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0537.
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 10
Ac konstatuojamoji dalis (nauja)

Ac. kadangi principas „teršėjas moka“ daugumoje valstybių narių taikomas toli 
gražu nepakankamai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 11
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi didėja įvairi gamtinės aplinkos tarša, geosistemų veikimo sutrikimų 
galimybės ir kyla pavojus išnaudoti gamtos šaltinius, ypač neatsinaujinančiuosius,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 12
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi šiuo metu dėl komercinio spaudimo, verčiančio rinkos veikėjus nuolat 
didinti veiklos efektyvumą, energetinis intensyvumas kasmet sumažėja 1,8 proc., o 
buvusios Rytų Europos planinės ekonomikos šalyse, nepatyrusiose tokio komercinio 
spaudimo, tiems patiems produktams pagaminti buvo sunaudojama kur kas daugiau 
energijos išteklių negu Vakarų pasaulyje,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa
Pakeitimas 13
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi didėja daugelio rūšių gyvūnų ar augalų išnaikinimo pavojus ir kadangi 
Europos Sąjunga nustatė tikslą iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą,



Vertimas pagal sutartį

AM\703130LT.doc 5/50 PE398.431v02-00

LT

Or. pl

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 14
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi Europos Sąjungoje vis daugėja kelių transporto, ypač prekinio, ir galbūt dėl to 
išauga energijos naudojimas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 15
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi namų ūkiams tenka didžioji aplinkos mokesčių dalis, nors visų didžiausi 
energijos ir transporto naudotojai yra kiti ekonomikos sektoriai, o tai prieštarauja 
proporcingumo principui,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 16
G konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 17
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi namų ūkiams tenka didžioji aplinkos mokesčių dalis, nors visų didžiausi 
energijos, vandens ir transporto naudotojai yra kiti ekonomikos sektoriai,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 18
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 19
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 20
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi prognozės, susijusios su visuotiniu klimato kaitos poveikiu, neturi skatinti  
atotrūkio tarp ekonomikos augimo, gamybos būdų ir vartojimo, bet turėtų padėti keisti 
mūsų vystymosi socialinį ekonominį modelį,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 21
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi dabartiniai ekonominiai BVP rodikliai jau nebepakankami norint tinkamai 
įvertinti socialines, ekonomines ir ekologines realijas, ir kadangi juos skaičiuojant 
neatsižvelgiama į žmogaus veiklos padarinius aplinkai, su kuriais turime kovoti, 
norint geriau atsižvelgti į tokius pokyčius skaičiuojant sukurtą turtą, reikėtų 
nustatyti naujų aplinkosaugos rodiklių,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 22
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi Tarpvyriausybinė klimato kaitos ekspertų grupė (TKKG) mano, kad 
besitęsiantis ekonomikos augimas, nuolatinė pažangiųjų technologijų plėtra, 
globalizacija ir technologijų plitimas padeda mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei 
išplečia galimos reakcijos į klimato kaitos iššūkius spektrą, ir kad tokiomis 
sąlygomis mūsų neigiamą poveikį aplinkai gali sumažinti stiprus ekonomikos 
augimas, galintis paskatinti naujovių diegimą ir mokslinius tyrimus,

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 23
1 dalis

1. džiaugiasi, kad primenamas principas „teršėjas moka“, bet apgailestauja, kad šis 
principas menkai siejamas arba visiškai nesiejamas su esamos aplinkosaugos 
politikos priemonių rengimu ir pritaikymu;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 24
1 dalis

1. džiaugiasi, kad primenamas principas „teršėjas moka“, ir pažymi, kad iki šiol 
nustatytų komercinių nesėkmių priežastimi reikia laikyti kaip tik šio rinkos 
ekonomikos principo nesilaikymą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 25
1 dalis

1. džiaugiasi, kad primenamas principas „teršėjas moka“, bet apgailestauja, kad šis 
principas menkai siejamas su  rinkos priemonėmis, taikomomis aplinkosaugos tikslais; 
pabrėžia, kad principas „teršėjas moka“ padeda nustatyti tikrąją gaminio kainą, 
įskaitant aplinkos valymo ir atkūrimo po gamybos išlaidas, kadangi, įskaičiavus 
visas išorines išlaidas, gamybos ar taršių produktų lemiamos išlaidos galų gale bus 
didesnės, nes prevencija kainuoja mažiau negu atkūrimas ar sanavimas;

Or. da

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 26
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad kur kas lengviau kontroliuoti principo „teršėjas moka“ laikymąsi ir 
minimalių bendrųjų mokesčių taikymą, o ne derybų dėl kvotų sistemą;

Or. da
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 27
1a dalis (nauja)

1a. primena, kad rinkos ekonomikos esmė – leisti rinkai, t. y. gamintojams ir 
vartotojams, nustatyti optimalaus ribotų išteklių panaudojimo būdą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 28
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad principo „teršėjas moka“ negalima apriboti priverčiant mokėti 
galutinį vartotoją, t. y. namų ūkius;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 29
2 dalis

2. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas atmosferos taršai ir 
klimato atšilimui ir neįvertinti visi šiuolaikinės tikslinės aplinkosaugos aspektai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 30 
2 dalis

2. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas atmosferos taršai ir 
klimato atšilimui; be to, apgailestauja, kad nepakankamai įvertinamas visas gamybos, 
paskirstymo ir vartojimo būdų poveikis aplinkai;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 31
2 dalis

2. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas atmosferos taršai ir 
klimato atšilimui ir nepakankamai įvertinamas visas neigiamas kitų gamybos, 
paskirstymo ir vartojimo būdų poveikis aplinkai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 32
2 dalis

2. apgailestauja, kad žaliojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas atmosferos taršai ir 
klimato atšilimui ir nepakankamai įvertinamas visas gamybos, paskirstymo, vartojimo 
ir atliekų tvarkymo būdų poveikis aplinkai;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 33
2a dalis (nauja)

2a. pritaria Komisijos nuomonei dėl rinkos priemonių įvairovės bei mokesčių ir 
rinkliavų skirtumo, kadangi pastarosios paprastai reiškia aiškiai apibrėžtos 
paslaugos ar išlaidų apmokėjimą; pabrėžia, kad norint pasiekti aplinkos ir sveikatos 
apsaugos bei tvaraus vystymosi strategijos tikslus, būtinos tiek skatinamosios, tiek 
atgrasomosios priemonės;

Or. fr
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<Amend>Pakeitimą pateikė <Members>Frédérique Ries</Members

Pakeitimas 34
3 dalis

3. apgailestauja, kad per mažas dėmesys skiriamas tarptautiniam lygmeniui ir kad ne 
visuomet imamasi priemonių siekiant maksimaliai sumažinti regionų ir pramonės 
sektorių konkurencijos iškraipymus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 35
Paantraštė (nauja) ir 3a dalis (nauja)

Priemonės

3a. prašo Komisiją pateikti aplinkosaugos ir su ja susijusios politikos tikslams remti 
skirtų rinkos priemonių strateginio veiksmų plano projektą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 36
3a dalis (nauja)

3a. apgailestauja, kad nebuvo išsamiai ištirti į vartotoją orientuotų rinkos priemonių 
diferenciacijos pranašumai gamintojui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 37
3b dalis (nauja)

3b. ragina Europos Sąjungą atskirti ekonominę gerovę „bruto“ vienam gyventojui nuo 
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ekonominės, socialinės ir ekologinės gerovės „neto“, pvz., tikrojo pažangos rodiklio 
(TPR); todėl ragina Europos Komisiją ir valstybes nares:

 nuodugniau išnagrinėti galimybę įvertinti Europos augimą, naudojantis 
„žaliaisiais“ rodikliais,1 atsižvelgiant į prarastą turtą, susijusį su aplinkai 
padaryta žala,

 aplinkosaugos rodiklius naudoti visuose darbuose, susijusiuose su 
aplinkosauga: kadangi aplinkosaugos politika laikoma integruota politika, 
„žaliaisiais“ rodikliais turėtų būti naudojamasi visoje Europos politikoje,

 skaičiuojant nacionalinį turtą ir siekiant susidaryti nuomonę apie realų turto 
praradimą dėl nuolatinio gamtinių išteklių mažėjimo, atsižvelgti į vidaus 
gamybos poveikį aplinkai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 38
3b dalis (nauja) po paantraštės „Principai“

3b. pripažįsta, kad visų aplinkosaugos išlaidų įskaičiavimas yra pagrindinė išankstinė 
sąlyga siekiant sukurti sąžiningą konkurenciją tarp įvairių įmonių ir padauginti 
ekonominių paskatų skatinti švarią gamybą ir švarų vartojimą bei raginti diegti 
naujoves švaresnių technologijų srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 39
3c dalis (nauja) po paantraštės „Principai“

3c. pripažįsta, kad nesugebėjimo įtraukti aplinkosaugos išlaidų reiškia aplinkai 
kenksmingos veiklos rėmimą;

Or. en
                                               
1 Aplinkosaugos rodikliai arba rodikliai, nustatomi atsižvelgiant į aplinkosaugą: ilgalaikės gerovės indeksai 
(IGI), tikrosios pažangos rodiklis (TPR).
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 40
3d dalis (nauja) po paantraštės „Principai“

3d. pabrėžia, kad ES valstybėse narėse teikiama daug subsidijų aplinkai 
kenksmingai veiklai, todėl didėja taršos mastas ir smarkiai pažeidžiamas 
principas „teršėjas moka“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 41
4 dalis

4. pripažįsta, kad aplinkosaugos tikslams remti skirtos rinkos priemonės yra 
veiksmingiausias būdas, kaip galima pasiekti aplinkosaugos tikslų už prieinamą kainą; 
pabrėžia, kad šios priemonės turi būti papildytos kitomis, pvz., efektyvumo 
standartai, taršos mažinimo tikslai ir kt.;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 42
4 dalis

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 43
4a dalis (nauja)

4a. mano, kad siekiant su tvariu vystymusi ir ekonomika be anglies dioksido susijusių 
pokyčių reikia derinti įvairias atgrasomąsias priemones (pvz., mokesčius, kitas 
rinkliavases) ir skatinamąsias priemones (pvz., prekybos sistemas);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 44
5 dalis

5. pabrėžia, kad rinkos priemonės negali pakeisti perskirstymo politikos; vis dėlto mano, 
kad siekiant tikslingai nukreipti šias priemones į didžiuosius vartotojus galima 
pasinaudoti vartojimo įpročių ir masto skirtumais; ;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 45
5 dalis

5. pabrėžia, kad rinkos priemonės gali turėti nepageidaujamų socialinių padarinių; 
tačiau mano, kad tokį poveikį galima būtų atitaisyti specifinėmis priemonėmis, pvz., 
nustatant mažiausias kainas nedideles pajamas gaunantiems namų ūkiams, teikiant 
jiems subsidijas ir kt. ;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 46
5 dalis

5. pabrėžia, kad norint, jog aplinkosaugos tikslams remti skirtos rinkos priemonės būtų 
veiksmingos ir padėtų pasiekti nusistatytus tikslus, jos turi būti apibrėžiamos 
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remiantis vien ekologiniais kriterijais; 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 47
5 dalis

5. pabrėžia, kad rinkos priemonės turi būti ekonomiškai ir socialiai priimtinos 
(išbraukta);

Or. nl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 48
5 dalis

5. pabrėžia, kad rinkos priemonės turi būti ekologiškai, ekonomiškai ir socialiai 
priimtinos, ypač tiems asmenims, kurių pajamos mažesnės už kiekvienos valstybės 
narės atlyginimo vidurkį, ir mažoms įmonėms;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 49
6 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 50
6 dalis

6. mano, kad tokių priemonių įgyvendinimas turi būti pagrįstas techninio neutralumo 
ir rinkos mechanizmų neiškraipymo principais bei atitikti objektyvumo, neutralumo 
ir lygiavertiškumo kriterijus;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 51
6 dalis

6. mano, kad progresyvus ir laipsniškas mokesčių augimas bėgant laikui turi būti vienas 
iš jų įgyvendinimo principų; pabrėžia, kad labai svarbu nustatyti minimalius 
bendruosius mokesčius, kurių pagrindu valstybės narės galėtų nustatyti didesnius 
nacionalinius mokesčius, kadangi tokio lygmens mokesčius taikančių valstybių 
narių pavyzdžiu galima rasti naujų galimybių ir paremti idėją didinti minimalius 
bendruosius mokesčius;

Or. da

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 52
6 dalis

6. mano, kad iš esmės progresyvus, laipsniškas ir numatomas mokesčių augimas bėgant 
laikui turi būti vienas iš jų įgyvendinimo principų;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 53
6 dalis

6. mano, kad progresyvi ir laipsniška mokesčių raida bėgant laikui turi būti vienas iš jų 
įgyvendinimo principų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 54
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad principas „teršėjas moka“ sukelia didesnių padarinių tikslingai 
nukreipiant gautas lėšas, t. y. jas skiriant išimtinai valymui ir atkūrimui, o ne 
apskritai pervedant atitinkamas sumas pramonės ar veiklos sektoriui suteikiamų 
mokesčių lengvatų pavidalu;

Or. da

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 55
6b dalis (nauja)

6b. mano, kad svarbiausia nustatyti minimalius bendruosius mokesčius, kadangi juos 
nuolat persvarstant ir didinant būtų lengviau apriboti pasienio prekybą ir įtvirtinti 
valstybių narių, taikančių didesnius aplinkos taršos mokesčius, pirmaujantį 
vaidmenį; nurodo, kad norint sumažinti konkurencijos iškreipimus visiškai 
integruotoje vidaus rinkoje, svarbiausia prižiūrėti, kad skirtumai būtų ne per dideli, 
ir kad pirmaujančios valstybės taptų geru pavyzdžiu, remdamos laipsnišką 
minimalių bendrųjų mokesčių didinimą;

Or. da
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Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 56
7 dalis

7. pabrėžia, kad svarbų vaidmenį, siekiant aplinkos apsaugos tikslų, atlieka aplinkos 
mokesčiai; dėl to ragina Komisiją iki 2008 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisės 
akto dėl minimalaus Bendrijos CO2  dujų mokesčio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 57
7 dalis

7. pabrėžia, kad svarbų vaidmenį, siekiant aplinkos apsaugos tikslų, atlieka aplinkos 
mokesčiai ir kad neišvengiamai privaloma suderinti kai kurias priemones Europos 
lygmeniu, siekiant išvengti ekonominių iškraipymų tarp įmonių, ypač MVĮ, ir 
teritorijų, nes jie gali sutrikdyti vidaus rinkos veikimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 58
7 dalis

7. pabrėžia, kad svarbų vaidmenį, siekiant aplinkos apsaugos tikslų, atlieka aplinkos 
mokesčiai ir kad absoliučiai būtina nustatyti kai kurių mokesčių minimalias normas
Europos lygmeniu, siekiant išvengti ekonominių iškraipymų tarp įmonių ir teritorijų;

Or. en
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<Amend>Pakeitimą pateikė <Members>Frédérique Ries</Members

Pakeitimas 59
7a dalis (nauja)

7a. pritaria Komisijos tyrimo išvadai, kad ES prekybos šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų teršalų leidimais sistema  šiuo metu yra geriausiai paklausą atitinkanti 
ir objektyviausia rinkos priemonė, kurią galima pasitelkti norint pasiekti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus, nustatytus Europos Vadovų Tarybos 
2007 m. pavasarį;

Or. fr

<Amend>Pakeitimą pateikė <Members>Frédérique Ries</Members

Pakeitimas 60
7b dalis (nauja)

7b. tačiau pripažįsta, kad dabartinės formos ES prekybos šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų teršalų leidimais  sistemos taikymo sritis per siaura turint omenyje 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltinių ir dalyvaujančių sektorių įvairovę ir tai, 
kad Komisija ir valstybės narės turi atlikti tobulinimo darbus, būtinus optimizuoti 
šią sistemą projekto trečiuoju etapu, prasidėsiančiu 2013 m.;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 61
8 dalis

8. mano, kad rinkos priemonės neturi būti apribotos vien tik išmetamųjų teršalų leidimų 
arba kvotų sistemų, nes jos nėra geriausiai pritaikytos siekti išmetamųjų teršalų 
sumažinimo tikslų;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 62
8 dalis

8. mano, kad Europos mokesčių priemonės neturėtų būti apribotos vien tik išmetamųjų 
teršalų leidimų arba kvotų sistemų, nes jos nėra geriausiai pritaikytos siekti 
išmetamųjų teršalų sumažinimo tikslų;

Or. pl

<Amend>Pakeitimą pateikė <Members>Frédérique Ries</Members

Pakeitimas 63
8 dalis

8. mano, kad ES rinkos priemonės neturi būti apribotos vien tik išmetamųjų teršalų 
leidimų arba kvotų prekybos sistemomis ir kad reikia numatyti kitų galimų modelių, 
kaip antai anglies dioksido mokesčio įvedimas sumažinant subsidijas iškastinių 
energijos šaltinių sektoriui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 64
8 dalis

8. mano, kad Europos mokesčių priemonės neturi būti apribotos vien tik išmetamųjų 
teršalų leidimų arba kvotų sistemų, nes jos nėra geriausiai pritaikytos siekti 
išmetamųjų teršalų sumažinimo tikslų; mano, kad nederėtų pažeisti nacionalinių 
valstybių fiskalinio suvereniteto;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 65
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia, kad su aplinkosauga susiję mokesčiai visų pirma turėtų būti laikomi ne 
mokesčių įplaukų didinimo, o priimtinos kainos priemone užkirsti kelią bet kokiai 
kenksmingai taršai aplinkos būklės blogėjimui, taigi drauge ir priemone didinti 
visuomenės gerovę; pabrėžia, kad neigiamų veiksnių, pvz., taršos, apmokestinimas 
turėtų būti kompensuojamas sumažinant mokesčius, taikomus teigiamiems 
veiksniams, pvz., darbui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 66
9 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 67
9a dalis (nauja)

9a. prašo Komisiją atlikti esamų rinkos priemonių lyginamąjį tyrimą, siekiant įvertinti 
jų veiksmingumą ir paskatinti keitimąsi gerąja patirtimi tarp valstybių narių;

el

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 68
10 dalis

10. remia nuostatą dėl darbo mokesčių sumažinimo nacionaliniu lygmeniu, tačiau 
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pabrėžia, kad šis sumažinimas susijęs ne tik su aplinkos mokesčių reforma;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 69
10 dalis

10. palankiai vertina tokių neigiamų veiksnių kaip tarša apmokestinimo principą, 
mažinant mokesčius, taikomus tokiems teigiamiems veiksniams kaip darbas; mano, 
kad toks požiūris galėtų būti dalis bendros mokesčių sistemos reformos, kurią 
vykdant būtų siekiama teisingesnio paskirstymo tarp darbuotojų, vartotojų, įmonių, 
kapitalo pajamų ir finansinių paslaugų, siekiant aplinkos apsaugos ir socialinio 
teisingumo tikslų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 70
10 dalis

10. remia nuostatą dėl darbo mokesčių sumažinimo, tačiau pabrėžia, kad šis sumažinimas 
susijęs ne tik su aplinkos mokesčių reforma; mano, kad šis sumažinimas turi būti dalis 
bendros mokesčių sistemos reformos, kurią vykdant būtų siekiama teisingesnio 
paskirstymo tarp darbuotojų, vartotojų, įmonių, kapitalo pajamų ir finansinių 
paslaugų, siekiant aplinkos apsaugos ir socialinio teisingumo tikslų ir stengiantis 
nesusilpninti valstybių narių biudžetų bei įmonių finansinės padėties;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 71
10 dalis

10. remia nuostatą dėl darbo mokesčių sumažinimo, tačiau pabrėžia, kad šis sumažinimas 
susijęs ne tik su aplinkos mokesčių reforma; mano, kad šis sumažinimas turi būti dalis 
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bendros mokesčių sistemos reformos, kurią vykdant būtų siekiama teisingesnio 
paskirstymo tarp ekonomikos subjektų ir fizinių asmenų, siekiant aplinkos apsaugos 
ir socialinio teisingumo tikslų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 72
11 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 73
11 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Daciana Octavia Sârbu

Pakeitimas 74
11 dalis

11. mano, kad kainų didinimas yra priemonė gamybos ir vartojimo būdams paveikti ir 
paskatinti vartotojus rinktis transporto būdus, siekiant optimizuoti aplinkos kokybę; 
tačiau pabrėžia, kad tokios priemonės poveikis gali būti ribotas dėl mažo kai kurių 
sektorių ir kai kurių vartotojų kategorijų lankstumo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 75
11 dalis

11. mano, kad laipsniškas, tęstinis ir prognozuojamas kainų didinimas yra priemonė 
vartojimo būdams, taip pat kai kurių rūšių transporto naudojimui paveikti; tačiau 
pabrėžia, kad tokios priemonės poveikis gali būti ribotas dėl mažo kai kurių sektorių 
lankstumo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 76
11 dalis

11. mano, kad kainų didinimas yra priemonė gamybos ir vartojimo būdams, taip pat 
(išbraukta) ekologiškų rūšių transporto naudojimui paveikti; tačiau pabrėžia, kad 
tokios priemonės poveikis gali būti ribotas dėl mažo kai kurių sektorių lankstumo;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 77
11 dalis

11. mano, kad kainų didinimas yra priemonė vartojimo būdams, taip pat kai kurių rūšių 
transporto naudojimui paveikti; tačiau pabrėžia, kad tokios priemonės poveikis gali 
būti ribotas dėl mažo kai kurių sektorių lankstumo ir kad ją galima taikyti tik 
kraštutiniu atveju, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės ypatumus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 78
11a dalis (nauja)

11a. mano, kad aplinkos mokesčiai turi būti ypač gerai matomi, ir norint, kad jie būtų 
veiksmingi, reikia, kad iš jų gautos pajamos būtų skiriamos skatinamosioms 
priemonėms, kurių tikslas – gerinti ekonomikos subjektų elgesį aplinkosaugos 
požiūriu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 79
11a dalis (nauja)

11a. pabrėžia, kad principo „teršėjas moka“ taikymo galimybės ribotos kaip tik dėl mažo 
kai kurių sektorių lankstumo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 80
12 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 81
12 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 82
12 dalis

12. mano, kad kainas didinančių rinkos priemonių įvedimas neturėtų sumažinti nedideles 
pajamas turinčių asmenų galimybių patenkinti pagrindinius (bazinius) poreikius, 
todėl minimalus reikalingas vandens, elektros, energijos ir transporto kiekis jiems 
turi būti tiekiamas už prieinamą kainą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas ir Margrete Auken

Pakeitimas 83
12 dalis

12. mano, kad kainas didinančių rinkos priemonių taikymas siekiant sumažinti taršą ir 
neigiamus jos padarinius aplinkai turi būti pagrįstas veiksmingumu, o skirstymo 
lygiavertiškumą reikėtų užtikrinti kitomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 84
12 dalis

12. mano, kad kainas didinančių rinkos priemonių taikymas neturėtų išstumti iš 
atitinkamos rinkos mažesnes už atlyginimo vidurkį pajamas turinčių asmenų 
(išbraukta);

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 85
12 dalis

12. mano, kad (išbraukta) rinkos priemonių taikymas neturėtų išstumti iš atitinkamos 
rinkos mažesnes už atlyginimo vidurkį pajamas turinčių asmenų ir mažų įmonių ir 
kad būtina tuo pačiu metu priimti kompensavimo priemones, skirtas šioms asmenų 
grupėms;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 86
12 dalis

12. mano, kad kainas didinančių rinkos priemonių taikymas neturėtų išstumti iš 
atitinkamos rinkos prastesnes finansines sąlygas turinčių asmenų ir kad būtina tuo 
pačiu metu priimti pakankamas kompensavimo priemones, skirtas šioms asmenų 
grupėms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 87
12 dalis

12. mano, kad kainas didinančių rinkos priemonių taikymas neturėtų išstumti iš 
atitinkamos rinkos mažesnes už atlyginimo vidurkį pajamas turinčių asmenų ir kad 
būtina tuo pačiu metu priimti kompensavimo priemones, skirtas šioms asmenų 
grupėms; dėl to siūlo mažiau apmokestinti būtiną vandens, elektros ir šilumos 
suvartojimo kiekį ir daugiau apmokestinti šį bazinį suvartojimo kiekį viršijantį kiekį, 
kad elgsena būtų veiksmingai ir socialiniu požiūriu neutraliai perorientuota, pvz., 
pirmieji 40 m3 vandens, t. y. paprastai vieno gyventojo per metus suvartojamas 
kiekis, galėtų būti neapmokestinami, o paskesniesiems kubiniams metrams būtų 
taikomi dideli mokesčiai;

Or. da
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Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 88
12a punktas (naujas)

12a. pabrėžia, kad iš mokesčių, pagrįstų principu „teršėjas moka“, gaunama daug lėšų, 
bet kadangi kaskart atskaitomos sumos yra nedidelės, jomis retai galima pakeisti 
elgseną;

Or. da

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 89
13 dalis

13. pabrėžia, kad būtina turėti tikslius duomenis apie viso produktų ir paslaugų būvio 
ciklo aplinkos ir socialines sąnaudas; ragina Komisiją pasiūlyti šių sąnaudų 
įvertinimo metodų; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 90
13 dalis

13. pabrėžia, kad būtina turėti tikslius duomenis apie produktų apyvartos ciklo ir 
(išbraukta) būdo poveikį, kad būtų galima pasirinkti veiksmingiausias priemones;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 91
13a dalis (nauja)

13a. džiaugiasi neseniai Europos Komisijos, Europos Parlamento, ESBO, Pasaulio 
gamtos fondo ir Romos klubo surengta konferencija tema „Ne tik BVP“ ir 
pagrindinėmis jos išvadomis; pabrėžia, kad siekiant išmatuoti mūsų visuomenės 
gerovę ir pažangą, be BVP, svarbu remtis ir kitais rodikliais, ypač susijusiais su 
ekonomikos augimo poveikiu atmosferai ir ekosistemoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 92
13a dalis (nauja)

13a. mano, kad atliekų sąvartynų mokestį taikyti rekomenduotina siekiant sukaupti lėšų 
ir tokiu būdu paskatinti mažinti atliekų kiekį ir pereiti prie natūraliai sunykstančių 
produktų, pvz., pakuočių, naudojimo;

Or. da

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 93
13a dalis (nauja)

13a. pabrėžia, kad būtina, jog valstybės narės reguliariai tikrintų, rinktų ir skelbtų 
informaciją apie visų gamybos ir paskirstymo procesų bei vartojimo ir atliekų 
tvarkymo būdų poveikį aplinkai;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 94
13a dalis (nauja)

13a. mano, kad rinkos priemonės gali padėti skatinti ekologijos srities mokslinius 
tyrimus ir naujovių diegimą, kadangi aplinkai kenksmingų arba ekologijos 
standartų neatitinkančių gaminių ir paslaugų apmokestinimas gamintojams taps 
akstinu investuoti į energetikos požiūriu veiksmingesnių gaminių ir paslaugų 
mokslinius tyrimus;

el

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 95
13a dalis (nauja)

13a. mano, kad ekonominių procesų ir elgsenos sureguliavimą tvariam vystymuisi 
palankia linkme tam tikrais atvejais galima veiksmingiau paskatinti vietos lygmeniu, 
todėl mano, kad Bendrijos lygmens sistema turi skatinti rinkos priemones 
įgyvendinti vietos lygmeniu, atsižvelgiant į vietos specifiką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 96
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina skubiai persvarstyti Bendrijos prekybos CO2 dujų išmetimo 
leidimais sistemą (ETS), siekiant veiksmingai ištaisyti per bandomąjį laikotarpį 
nustatytus trūkumus; pabrėžia, kad dėl Europos Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategijoje reiškiamo stipraus pritarimo principui „teršėjas moka“ ETS sistema 
būtų pagrįsta prekyba visų išmetamųjų teršalų leidimais aukcionuose;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 97
14 dalis

14. apgailestauja dėl vėlavimo persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius prekybą CO2
dujų išmetimo leidimais; (išbraukta)

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 98
14 dalis

14. apgailestauja dėl vėlavimo persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius prekybos 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų leidimais Europos Sąjungoje 
sistemą (ETS); mano, kad, persvarsčius CO2 dujų išmetimo leidimų sistemą, turėtų 
labai sumažėti nemokamų leidimų, todėl būtų užtikrinama bendra viršutinė riba, 
atitinkanti tikslą iki 2020 m. sumažinti ES išmetamų teršalų kiekį 30 proc., ir 
kiekybinės bei kokybinės ribos, susijusios su lėšomis, skiriamomis projektams 
finansuoti pagal bendro įgyvendinimo ar švarios plėtros mechanizmą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 99
14 dalis

14. apgailestauja dėl vėlavimo persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius prekybą CO2
dujų išmetimo leidimais; mano, kad, persvarsčius šią sistemą, reikės prižiūrėti, kad 
įmonės į kainą neįskaičiuotų dalies nemokamai išduodamų CO2 dujų išmetimo 
leidimų;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 100
14 dalis

14. apgailestauja dėl vėlavimo persvarstyti teisės aktus, reglamentuojančius prekybą CO2
dujų išmetimo leidimais; mano, kad, persvarsčius CO2 dujų išmetimo leidimų sistemą,
siekiant sumažinti neteisėtą išskirtinį pelną, turėtų labai sumažėti nemokamų 
leidimų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 101
14a dalis (nauja)

14a. mano, kad padidėjęs rinkos priemonių naudojimas transporto sektoriuje ypač 
svarbus į kainą įskaičiuojant visų rūšių transporto aplinkosaugos ir socialines 
sąnaudas; konkrečiai mano, kad tai, kad į kainą įskaičiuojama nedidelė 
automobilių eismo išlaidų dalis, turi neigiamų padarinių kitų rūšių transporto, pvz., 
geležinkelio, konkurencingumui bei veiksmingiausių ir švariausių technologijų 
rėmimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 102
14a dalis (nauja)

14a. prašo Tarybą kuo greičiau priimti pasiūlymą dėl direktyvos dėl asmeniniams 
automobiliams taikomų mokesčių ir išsaugoti su aplinkosauga susijusias nuostatas;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 103
14b dalis (nauja)

14b. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu aviacijos sektorių įtraukti į Bendrijos sistemą ETS, 
bet mano esant būtina priimti lygiagrečių ir papildomų priemonių, kaip antai žibalo 
mokestį ir azoto oksidų (NOx) išmetimo mokesčius, siekiant atsilaikyti prieš klimato 
kaitos padarinius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 104
16 dalis

16. mano, jog vienu metu ir skubiai turėtų būti persvarstyti energetikos produktų ir 
sunkiųjų krovininių transporto priemonių („Eurovinjetė“) apmokestinimą 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai, siekiant išvengti tuo pačiu tikslu taikomų 
priemonių dvejinimo, ir keisti aplinkos mokesčius siekiant, kad dėl aplinkos 
mokesčių, ypač išorinių išlaidų įskaičiavimu į kainą, būtų greitai pakeisti įvairių 
ekonomikos sektorių veiksmai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 105
16 dalis

16. mano, jog vienu metu ir skubiai turėtų būti persvarstyti energetikos produktų ir 
sunkiųjų krovininių transporto priemonių („Eurovinjetė“) apmokestinimą 
reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai, siekiant, kad dėl aplinkos mokesčių aplinkai 
palankia linkme būtų greitai pakeisti įvairių ekonomikos sektorių veiksmai;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 106
17 dalis

17. mano, kad „Eurovinjetės“ direktyvos taikymą būtina padaryti privalomą visose 
valstybėse narėse ir ją iš dalies pakeisti, siekiant  infrastruktūrų, ypač automobilių 
transporto, tarifais išorės išlaidas įskaičiuoti į kainą; mano, kad, norint išvengti 
transporto nukreipimo tais keliais, kurie neįtraukti į „Eurovinjetės“ direktyvą, 
direktyva turėtų būti taikoma visam kelių tinklui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 107
18 dalis

18. mano, kad, persvarstant energetikos produktų apmokestinimą reguliuojančius teisės 
aktus, turėtų būti padidintas minimalus transporto, naudojamo pramoniniais ar 
komerciniais tikslais, mokesčių dydis; remia nuostatą, atsižvelgiant į CO2 dujų
išmetimo lygį, padalyti apmokestinimo lygius į pavienius energetikos ir aplinkosaugos 
elementus; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 108
18 dalis

18. mano, kad, persvarstant energetikos produktų apmokestinimą reguliuojančius teisės 
aktus, turėtų būti padidintas minimalus transporto, naudojamo pramoniniais ar 
komerciniais tikslais, mokesčių dydis; remia nuostatą, atsižvelgiant į CO2 dujų
išmetimo lygį ir į kitokį poveikį bei padarinius aplinkai, padalyti apmokestinimo 
lygius į pavienius energetikos ir aplinkosaugos elementus; pabrėžia, kad, siekiant 
išvengti iškraipymų tarp valstybių narių, turėtų būti priimta mokestinių dydžių, 
įskaitant ir minimaliausią dydį, svyravimų kreivė;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 109
18 dalis

18. mano, kad, persvarstant energetikos produktų apmokestinimą reguliuojančius teisės 
aktus, turėtų būti padidintas minimalus transporto, naudojamo pramoniniais ar 
komerciniais tikslais, mokesčių dydis; remia nuostatą, atsižvelgiant į CO2 dujų
išmetimo lygį, padalyti apmokestinimo lygius į pavienius energetikos ir aplinkosaugos 
elementus; pabrėžia, kad, siekiant išvengti iškraipymų tarp valstybių narių, turėtų būti 
priimta mokestinių dydžių (išbraukta) svyravimų kreivė;

Or. de

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 110
19 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 111
19 dalis

19. ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti Energetikos produktų mokesčių 
direktyvoje numatytas išimtis ir mokesčių lengvatas ir ištirti, koks energijos šaltinis
ateityje turėtų būti neapmokestinamas, laikantis direktyvos taikymo srities ir dvasios 
bei stengiantis, kad dėl kitų apmokestinimo arba prekybos sistemų taikymo 
operatoriams netektų per didelė prievolių našta;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 112
19 dalis

19. ragina Komisiją ir valstybes nares panaikinti Energetikos produktų mokesčių 
direktyvoje numatytas išimtis ir mokesčių lengvatas ir sutikti, kad ateityje už visų 
rūšių energiją būtų taikomas mokestis, išskyrus atvejus, kai lengvatos taikomos 
aplinkosaugos tikslais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jens Holm

Pakeitimas 113
19 dalis

19. ragina Komisiją ir valstybes nares panaikinti Energetikos produktų mokesčių 
direktyvoje numatytas išimtis ir mokesčių lengvatas ir sutikti, kad ateityje už visų 
rūšių energiją, gaunamą iš iškastinio kuro, būtų taikomas mokestis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 114
19a dalis (nauja)

19a. prašo Komisiją pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų dėl ne transporto ekonominės 
veiklos išorinių išlaidų, pvz., vandens sunaudojimo, prekių ir pakuočių gamybos, 
žemės ūkio, žuvininkystės ir kt., įskaičiavimo į kainą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 115
20 dalis

20. ragina valstybes nares sustiprinti savo politines iniciatyvas, orientuotas į statybos 
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sektorių, siekiant sumažinti energijos poreikį ir taršą CO2 dujomis; pabrėžia, kad 
būtina remti tausiojo būsto, kuriame naudojama gamtos teikiama energija, vystymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 116
20 dalis

20. mano, kad statybų sektorius turi dideles energijos taupymo perspektyvas, ir ragina 
valstybes nares sustiprinti savo politines iniciatyvas siekiant įgyvendinti tikslą 
sumažinti energijos poreikį ir taršą CO2 dujomis; pabrėžia, kad būtina remti tausiojo 
būsto, kuriame naudojama gamtos teikiama energija, ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių vystymą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 117
21 dalis

21. siūlo, kad pagal Kioto protokole numatytas priemones kompensavimo sistemos  būtų 
taikomos efektyvaus energijos naudojimo gerinimo darbams būsto sektoriuje ir miesto 
transporto išmetamo anglies dioksido kiekio matavimui finansuoti bei kad jas būtų 
galima pasitelkti taikant skatinamąsias finansines priemones;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 118
21 dalis

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 119
22 dalis

22. mano, kad aplinkai kenksmingos veiklos subsidijų reforma neturi apsiriboti vien tik 
BŽŪP; mano, kad šioje srityje transporto, ypač automobilių, sektoriuje reikia imtis 
skubių ir ryžtingų veiksmų; prašo Komisiją skubiai pasiūlyti gaires, kaip laipsniškai, 
bet greitai panaikinti aplinkai kenksmingas subsidijas, vadovaujantis Europos 
Vadovų Tarybos sprendimu dėl ES tvaraus vystymosi strategijos peržiūros;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 120
22 dalis

22. mano, kad (išbraukta) subsidijų reforma neturi apsiriboti vien tik BŽŪP, kadangi 
subsidijos kenkia aplinkai ir kitose srityse;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 121
23 dalis

23. tikisi, kad Komisija, persvarstydama Bendrijos valstybės pagalbos aplinkos apsaugai 
gaires, realiai įvertins būtinybę keisti gamybos, eismo, transporto ir vartojimo būdus ir 
sumažinti atliekų kiekį;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 122
23a dalis (nauja)

23a. pabrėžia, kad Vandens pagrindų direktyva1 gali tapti gaire siekiant apibrėžti 
aplinkosaugos tikslams remti skirtas rinkos priemones; džiaugiasi Komisijos 
parengta šios direktyvos įgyvendinimo ataskaita, bet, kaip ir šioje ataskaitoje, 
apgailestauja dėl kai kurių apibrėžimų perkėlimo į nacionalinius įstatymus klaidų ir 
silpno šių įstatymų įgyvendinimo; stipriai ragina valstybes nares dėti daugiau 
pastangų siekiant tinkamai įgyvendinti pagrindų direktyvą, ypač siekiant užtikrinti, 
kad bet kokiam vandens vartojimui būtų taikomas ekonominis vertinimas, įkuris 
apimtų išteklių naudojimo ir aplinkosaugos sąnaudas, kad pasitelkus šiuos 
kriterijus būtų galima nustatyti vandens mokesčius, kurie padėtų susigrąžinti 
išteklių naudojimo ir aplinkosaugos išlaidas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 123
23b dalis (nauja)

23b. primena Bendrijos nuostatas dėl atliekų tvarkymo, bet apgailestauja, kad jomis 
nebuvo siekiama išspręsti atliekų kiekio Europos Sąjungoje problemą; ragina 
Europos Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti teisės aktų dėl atliekų 
apmokestinimo gaires, siekiant vykdyti atliekų susidarymo prevenciją ir per 
vidutinės trukmės laikotarpį sumažinti Sąjungoje susidarančių atliekų kiekį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 124
23c dalis (nauja)

23c. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti mokesčių ir prievolių sistemą, kuria 
būtų siekiama sumažinti pesticidų naudojimą ir naudoti ne tokius toksiškus ir 
mažiau kenksmingus aplinkai bei sveikatai pesticidus;

                                               
1 Direktyva 2001/60/EB.
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 125
24 dalis

24. mano, kad, siekiant realios naudos vartotojams, turi būti nustatytas iš tiesų mažesnis 
PVM už ekologiškus produktus, taip pat turi būti taikomos pagalbinės priemonės, 
pvz., ekologinis ženklas, siekiant įdiegti sistemą, kurią naudojant būtų galima lengvai 
palyginti produktus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 126
24a dalis (nauja)

24a. pabrėžia, kad subsidijų ar paramos, kuriomis siekiama skatinti ekologiškai 
atsakingą elgseną, ekonominė svarba didės plintant apgalvotiems ekologiniams 
metodams ir kad paslaugų, gerokai pagerinančių gyvenimo kokybę, finansavimas 
nebepasiteisins, jeigu, priešingai negu taikant vien principą „teršėjas moka“, bus 
dirbtinai sukurtas nesuderinamumas tarp ekologiškai atsakingos elgsenos ir 
gyvenimo kokybę gerinančių paslaugų; pažymi, kad principas „teršėjas moka“ 
padeda tikslingai investuoti gautas lėšas į pokyčius, reikalingus norint pritaikyti 
švaresnį gamybos būdą ir švaresnius produktus;

Or. da

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 127
24a dalis (nauja)

24a. mano, kad žemės ūkio sektoriuje derėtų taikyti minimalų bendrąjį mokestį už 
pesticidų naudojimą, azoto nuotekas ir anglies  kiekio dirvožemyje mažėjimą, o 
įplaukos iš šio mokesčio galės labai naudingai pasitarnauti žemdirbystei be pesticidų 
skatinti, azoto ir anglies nuotekoms laipsniškai mažinti ir perėjimui prie ekologinės 



Vertimas pagal sutartį

AM\703130LT.doc 41/50 PE398.431v02-00

LT

žemdirbystės remti;

Or. da

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 128
24c dalis (nauja)

24c. ragina įplaukas iš pramonės, pvz., polivinilchlorido (PVC) gamybos 
mokesčių, skirti ekologinių medžiagų, pvz., polipropileno ar polietileno 
gamybai skatinti; pažymi, kad iš chemijos gaminių gamybos mokesčių irgi 
galima gauti lėšų, padėsiančių palengvinti produktų, kaip antai dažų, 
ploviklių, ekologiškų kosmetikos ir tekstilės gaminių, kurių sudėtyje nėra 
cheminių medžiagų, taikymą; be to, mano, kad svarbu paminėti anglies 
dioksido kiekio mažinimo mokestį, kurį būtų galima sieti su azoto nuotekų 
mokesčiu;

Or. da

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 129
25 dalis

25. nepritaria prekybos leidimais sistemos įdiegimui biologinės įvairovės srityje 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 130
25 dalis

25. pripažįsta sunkumus, susijusius su rinkos priemonių diegimu siekiant didinti arba 
išsaugoti biologinę įvairovę ir su ekosistemomis susijusias tarnybas bei vietos 
lygmeniu spręsti aplinkosaugos problemas; primygtinai ragina Komisiją nustatyti ir 
skatinti geriausiąją patirtį šiose srityse;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 131
25 dalis

25. pritaria galimam prekybos leidimais sistemų įdiegimui (išbraukta) NOx ir SO2 dujų
srityje, jeigu šios sistemos padės kuo naudingiau įgyvendinti nustatytus 
aplinkosaugos srities tikslus;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 132
25 dalis

25. mano, kad valstybės narės turi turėti galimybę naudotis prekybos leidimais sistema
NOx ir SO2 dujų srityje; pabrėžia, kad tuose regionuose, kur aplinkos naudojimo 
erdvė ribota, tokios priemonės kaip prekyba leidimais tampa svarbiu papildomu 
elementu, padedančiu kuo naudingiau įgyvendinti nustatytus aplinkosaugos srities 
tikslus;

Or. nl

<Amend>Pakeitimą pateikė <Members>Frédérique Ries</Members

Pakeitimas 133
25 dalis

25. džiaugiasi, kad Komisija reiškia norą įvairias rinkos priemones (prievoles, 
subsidijas ir prekybą leidimais) taikyti biologinės įvairovės apsaugos ir kovos su 
atmosferos tarša tikslams; šiomis aplinkybėmis su susidomėjimu atkreipia dėmesį į 
prekybos NOx ir SO2 dujų leidimais sistemas, kai kurių valstybių narių 
įgyvendinamas siekiant išspręsti šio tipo atmosferos teršalų keliamas problemas;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 134
25 dalis

25. nepritaria prekybos leidimais sistemos įdiegimui biologinės įvairovės srityje; ragina 
Komisiją toliau svarstyti biologinės įvairovės praradimo sąnaudų vertinimą ir 
galimą rinkos priemonių panaudojimą, būtinai pripažįstant, kad biologinės 
įvairovės išsaugojimas ar didinimas tam tikroje zonoje dėl vietos poveikio negali 
sukelti biologinės įvairovės praradimo kitoje; pabrėžia, kad diegiant bet kokią 
prekybos leidimais sistemą NOx ir SO2 dujų srityje reikia atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
ją taikyti tiktai iš anksto apibrėžtose geografinėse zonose;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 135
25 dalis

25. pritaria prekybos leidimais sistemos įdiegimui biologinės įvairovės srityje, taip pat 
orą teršiančių NOx ir SO2 dujų srityje, kadangi galima taikyti moksliniu požiūriu 
tinkamus skaičiavimo modelius;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 136
25a dalis (nauja)

25a. primygtinai ragina Komisiją iki 2009 m. pateikti teisėkūros projektą dėl jūrų 
transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, kadangi jūrų 
transportui netaikomos jokios šios srities Bendrijos ar tarptautinės teisės normos; 
pabrėžia remiąs teisėkūros procesą, kuriuo siekiama aviacijos sektorių įtraukti į ES
prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 137
26 dalis

26. ragina Komisiją numatyti savo iniciatyvose remti šiuo metu valstybių narių priimtas 
atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo priemones; mano, kad prieš finansiškai 
skatinant biokuro gamybą, reikia reikalauti atlikti papildomus vertinimus, siekiant 
nustatyti, ar jo gamybos metu tausojama aplinka;

Or. el

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 138
26 dalis

26. ragina Komisiją numatyti savo iniciatyvose remti šiuo metu valstybių narių priimtas 
atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo priemones; mano, kad būtina atlikti 
papildomus vertinimus, ypač ištirti biokuro būvio ciklą, ir pabrėžia, kaip svarbu 
nustatyti taisykles atsinaujinančio kuro ir atsinaujinančių energijos šaltinių kokybės 
srityje;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 139
26 dalis

26. ragina Komisiją numatyti savo iniciatyvose remti šiuo metu valstybių narių priimtas 
atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo priemones; mano, kad būtina atlikti 
papildomus vertinimus, ypač ištirti biokuro gamybos ir naudojimo ciklus;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 140
26 dalis

26. ragina Komisiją numatyti savo iniciatyvose remti šiuo metu valstybių narių priimtas 
atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo priemones; pabrėžia, kad būtina atlikti 
papildomus vertinimus, ypač ištirti biokuro būvio ciklą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 141
26a dalis (nauja)

26a. ragina valstybes nares, kurios to dar nepadarė, priimti priemonių, atgrasančių nuo 
individualių gaminių ir pakuočių bei gaminių antrinių pakuočių gamybos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 142
26a dalis (nauja)

26a. džiaugiasi, kad pabrėžiamas rinkos priemonių vaidmuo įgyvendinant Vandens 
pagrindų direktyvą (VPD)1, ir mano, kad visų svarbiausia į nustatomą vandens 
kainą įskaičiuoti išlaidas, susijusias su paviršinio vandens išsiurbimu, vandens 
kokybės prastėjimu ir valymo stotimis; primygtinai ragina Komisiją išnagrinėti šios 
direktyvos taikymą valstybėse narėse ir tiriant bei skatinant geriausiąją patirtį 
naudotis Bendrijos VPD įgyvendinimo strategija bei bandomaisiais upių baseinais;

Or. en

                                               
1  2000 m.  spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).



Vertimas pagal sutartį

PE398.431v02-00 46/50 AM\703130LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 143
26a dalis (nauja)

26a. mano, kad rinkos priemonės gali padėti geriau apsaugoti gamtos išteklius, pvz., 
racionalia ir socialiniu požiūriu teisinga tarifų politika skatinant veiksmingai 
naudoti vandens išteklius;

Or. el

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 144
26b dalis (nauja)

26b. pabrėžia, kad rinkos priemonės turėtų būti kuriamos taip, kad nenukentėtų 
tarptautinio masto pramonės, pvz., daug energijos naudojančių pramonės sričių, 
konkurencingumas, siekiant išvengti pardavimo mažėjimo („nutekėjimo“) dėl 
importo bei galimo gamybos perkėlimo ir padarinių aplinkai už Europos Sąjungos 
ribų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 145
26a dalis (nauja)

26a. pažymi, kad iš minimalaus bendrojo mokesčio už CO2 dujų išmetimą, susijusį su 
iškastinių energijos šaltinių naudojimu, gausimas lėšas bus galima investuoti kaip 
tik į naujų energijos rūšių taikymą ir energijos taupymą, viešojo transporto 
priemones ir kt., kadangi įplaukas iš tokio mokesčio derėtų investuoti į 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kaip antai saulės, oro ir vandens energijos, 
vystymą; be to, pažymi, kad iš analogiško benzino, dyzelino ir biologinio kuro 
mokesčio, taikomo transporto sektoriuje, gaunamos įplaukos galėtų padėti įvykdyti 
šio sektoriaus reformą;

Or. da
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Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 146
26b dalis (nauja)

26b. siūlo įvesti mokestį už CO2 dujas, išmetamas vidaus degimo variklių, kuris būtų 
labai naudingas siekiant finansuoti transporto elektrifikaciją, naujovių diegimą, 
parodomuosius padalinius ir reikalingos infrastruktūros kūrimą; pažymi, kad tokią 
priemonę galima naudingai papildyti apribojimais, pvz., miestų centruose leisti 
važinėti tik elektromobiliais ir įvesti prievolę auginant žaliuosius augalus ir nuimant 
jų derlių naudotis tik elektriniais prietaisais bei žemės ūkio įranga; mano, kad ši 
priemonė apčiuopiamai paveiks taršą išmetamosiomis dalelėmis; pažymi, kad 
Danijos regionai ką tik paskelbė dokumentą, kuriame nurodoma, kad kasmet 
4 000 žmonių miršta dėl smogo (3 500) arba dėl triukšmo sukelto streso (apie 500); 
mano, kad šiuos duomenis reikia palyginti su eismo įvykių aukų skaičiumi: jų 
Danijoje būna mažiau kaip 400 per metus, tačiau joms skiriama daugiau dėmesio 
negu smogo problemai;

Or. da

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 147
26a dalis (nauja)

26a. prašo Komisiją parengti fizinių asmenų ir MVĮ „CO2 kortelės“, kurioje būtų 
nurodomas sunaudojamos energijos ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, įvedimo galimybių studiją;

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 148
27 dalis

27. pritaria tam, kad būtų nustatytas pasienio mokesčių koregavimo mechanizmas, kurį 
naudojant bus galima sumažinti išmetamą CO2 dujų kiekį ir išsaugoti ekonominį ES 
konkurencingumą; ragina Komisiją, remiantis kai kuriose valstybėse narėse atliktais 
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tyrimais, parengti pranešimą tokio mechanizmo nustatymo klausimu ir (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 149
27 dalis

27. pritaria tam, kad būtų išnagrinėtas pasienio mokesčių koregavimo mechanizmas, kurį 
naudojant bus galima sumažinti išmetamą CO2 dujų kiekį ir išsaugoti ekonominį ES
konkurencingumą; ragina Komisiją, remiantis kai kuriose valstybėse narėse atliktais 
tyrimais, parengti pranešimą galimo tokio mechanizmo nustatymo klausimu; vis dėlto 
pabrėžia, kad pasienio mokesčių koregavimo priemonės turėtų būti diegiamos tik 
tuo atveju, jeigu žlugtų pastangos tarptautiniu mastu susitarti dėl privalomo CO2
dujų išmetimo mažinimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 150
27 dalis

27. pritaria tam, kad būtų įvertinta galimybė sukurti pasienio mokesčių koregavimo 
mechanizmą kaip priemonę, kuri padėtų importą įtraukti į ETS sistemą, leisiančią
sumažinti išmetamą CO2 dujų kiekį ir išsaugoti ekonominį ES konkurencingumą;
ragina Komisiją, remiantis kai kuriose valstybėse narėse atliktais tyrimais, parengti 
pranešimą tokio mechanizmo nustatymo klausimu ir prireikus parengti pasiūlymą dėl 
teisės akto;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 151
27 dalis

27. pritaria tam, kad būtų nustatytas pasienio mokesčių koregavimo mechanizmas, kurį 
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naudojant bus galima išvengti galimų „anglies dioksido nuotekų“, kurios galėtų 
sugriauti prievolę sumažinti išmetamą CO2 dujų kiekį ir išsaugoti ekonominį ES 
konkurencingumą; ragina Komisiją, remiantis kai kuriose valstybėse narėse atliktais 
tyrimais, parengti pranešimą tokio mechanizmo nustatymo klausimu ir parengti 
pasiūlymą dėl teisės akto;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 152
27 dalis

27. pritaria tam, kad būtų nustatytas pasienio mokesčių koregavimo mechanizmas, kurį 
naudojant bus galima sumažinti išmetamą CO2 dujų kiekį ir išsaugoti ekonominį ES 
konkurencingumą; ragina Komisiją, remiantis kai kuriose valstybėse narėse atliktais 
tyrimais, parengti pranešimą Europos Parlamentui tokio mechanizmo nustatymo 
klausimu ir parengti pasiūlymą dėl teisės akto;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 153
27a dalis (nauja)

27a. prašo Komisiją apibrėžti mechanizmus ir aplinką tausojančią prekybos politiką, 
kurie būtų suderinami su PPO susitarimu, siekiant pradėti aktyviai spręsti 
problemas, susijusias su trečiosiomis šalimis, kurioms netaikomas Kioto protokolas, 
ir pasiekti, kad būsimosiose Protokolo redakcijose būtų išsamiau išdėstytos tokios 
galimybės; mano, kad prekybos priemonės turi būti taikomos tik tuo atveju, jeigu 
nustatytų tikslų nepavyktų pasiekti alternatyviomis priemonėmis; mano, kad 
pritaikius prekybos priemones, joms nebereikėtų taikyti jokių apribojimų, išskyrus 
būtinus šiam tikslui pasiekti, ir jos neturi sukelti jokios savavališkos ar 
nepateisinamos diskriminacijos;

Or. nl
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