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Pakeitimas 122
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės;

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina įgyvendinti kitą papildomą, nei bendrai patvirtinta, projektų  ES patikrą.

Pakeitimas 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės;

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšys patvirtintos 
pagal Kioto protokolo ir vėliau priimtų 
tarptautinių susitarimų procedūras. 

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi jau galioja tarptautiniu mastu priimtos BĮ ir ŠPM projektų patvirtinimo procedūros, 
kurias jau patvirtino ES, nereikalingas papildomas visų valstybių narių patvirtinimas.

Pakeitimas 124
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės;

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis patvirtinta 
vadovaujantis Kioto protokolo 6 straipsnio 
ir 12 straipsnio bei vėliau priimtų 
sprendimų nuostatomis ir procedūromis. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parengti išankstinį Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl bendrų veiksmų;  Tarybos 
pasiūlymas paskatino pateikti šį pasiūlymą.

Pakeitimas 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV), laikinai patvirtintais taršos 
mažinimo vienetais (LPTMV), ilgalaikiais 
patvirtintais taršos mažinimo vienetais
(IPTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
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jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino visos valstybės narės;

(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino visos valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 126
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino visos valstybės narės;

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atsinaujinančios energijos šaltinių ir 
paklausos veiksmingumo projektų rūšis,
išskyrus didelių hidroelektrinių projektų 
PTMV, 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės;

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad PTMV priskiriami prie atsinaujinančios energijos šaltinių 
projektų.
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Pakeitimas 127
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų projektų rūšis 2008–2012 
m. laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino visos valstybės narės;

a) patvirtintais taršos mažinimo vienetais 
(PTMV) ir taršos mažinimo vienetais 
(TMV), išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius iki 2012 m. gruodžio 31 d., 
jeigu atitinkamų vadinamojo auksinio 
standarto projektų rūšis 2008–2012 m. 
laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino visos valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 128
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės;

b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo patvirtinti 
vadovaujantis Kioto protokolo 6 straipsnio 
ir 12 straipsnio bei vėliau priimtų 
sprendimų nuostatomis ir procedūromis. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parengti išankstinį Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl bendrų veiksmų;  Tarybos 
pasiūlymas paskatino pateikti šį pasiūlymą.



AM\733292LT.doc 7/57 PE409.586v01-00

LT

Pakeitimas 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės;

b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšys patvirtintos pagal Kioto protokolo ir 
vėliau priimtų tarptautinių susitarimų 
procedūras. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi jau galioja tarptautiniu mastu priimtos BĮ ir ŠPM projektų patvirtinimo procedūros, 
kurias jau patvirtino ES, papildomas visų valstybių narių patvirtinimas nereikalingas.

Pakeitimas 130
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės;

b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti iki 
2013 m.

Or. en
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Pagrindimas

Nebūtina įgyvendinti kitą papildomą, nei bendrai patvirtinta, projektų  ES patikrą.

Pakeitimas 131
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės;

b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šios rūšies 
projektą 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 
Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės, išskyrus didelių 
hidroelektrinių projektų TMV;

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad PTMV priskiriami prie atsinaujinančios energijos šaltinių 
projektų.

Pakeitimas 132
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnis 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami projektai buvo užregistruoti 
2008–2012 m. laikotarpiu ir šių projektų 
rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu pagal 

b) TMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu 
atitinkami vadinamojo auksinio standarto
projektai buvo užregistruoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu ir šių projektų rūšis 2008–
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Direktyvą 2003/87/EB patvirtino visos 
valstybės narės;

2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės;

Or. en

Pakeitimas 133
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, kurie buvo patvirtinti laikantis
Kioto protokolo 6 ir 12 straipsnių ir vėliau 
pagal jį priimtų sprendimų įgyvendinimo 
sąlygų ir procedūrų – tol, kol šios šalys 
ratifikuos susitarimą su Bendrija, arba iki 
2020 m. (pasirenkama ankstesnė data).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parengti išankstinį Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl bendrų veiksmų;  Tarybos 
pasiūlymas paskatino pateikti šį pasiūlymą.

Pakeitimas 134
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
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projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

projektus tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina įgyvendinti kitą papildomą, nei bendrai patvirtinta, projektų  ES patikrą.

Pakeitimas 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšys
patvirtintos pagal Kioto protokolo ir 
vėliau priimtų tarptautinių susitarimų  
procedūras, – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

Or. en

Pagrindimas

Kadangi jau galioja tarptautiniu mastu priimtos BĮ ir ŠPM projektų patvirtinimo procedūros, 
kurias jau patvirtino ES, papildomas visų valstybių narių patvirtinimas nereikalingas.
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Pakeitimas 136
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu atsinaujinančios energijos 
šaltinių ir paklausos veiksmingumo
projektų rūšis, išskyrus didelių 
hidroelektrinių projektų PTMV, 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 
(pasirenkama ankstesnė data);

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad PTMV priskiriami prie atsinaujinančios energijos šaltinių 
projektų.

Pakeitimas 137
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
projektus, jeigu šių projektų rūšis 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės – tol, kol šios šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija, arba iki 2020 m. 

c) PTMV, išduotais siekiant mažinti 
išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekius pagal mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamus 
vadinamojo auksinio standarto projektus, 
jeigu šių projektų rūšis 2008–2012 m. 
laikotarpiu pagal Direktyvą 2003/87/EB 
patvirtino visos valstybės narės – tol, kol 
šios šalys ratifikuos susitarimą su Bendrija, 
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(pasirenkama ankstesnė data); arba iki 2020 m. (pasirenkama ankstesnė 
data);

Or. en

Pakeitimas 138
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų taikomos 
šių kreditų pirkimo strategijos skatintų 
teisingą geografinį projektų pasiskirstymą 
ir būsimo tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos įgyvendinimą.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
taikomos šių kreditų pirkimo strategijos 
skatintų teisingą geografinį projektų 
pasiskirstymą ir būsimo tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos 
įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina įgyvendinti kitą papildomą, nei bendrai patvirtinta, projektų  ES patikrą.

Pakeitimas 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų taikomos 
šių kreditų pirkimo strategijos skatintų 
teisingą geografinį projektų pasiskirstymą 
ir būsimo tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos įgyvendinimą.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
taikomos šių kreditų pirkimo strategijos 
skatintų teisingą geografinį projektų 
pasiskirstymą ir būsimo tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos 
įgyvendinimą.

Or. en



AM\733292LT.doc 13/57 PE409.586v01-00

LT

Pakeitimas 140
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės naudoja tik tų 
atsinaujinančios energijos šaltinių ir 
efektyvaus energijos galutinio vartojimo 
projektų kreditus, kurie atitinka aukštos 
kokybės kriterijus, kuriais užtikrinama, 
kad projektai teikia papildomą naudą ir 
jais prisidedama prie tvaraus vystymosi. 
Kokybės kriterijai turėtų mažiausiai 
atitikti vadinamąjį auksinio arba jam 
tolygų standartą. 

Or. en

Pagrindimas

Vadinamasis aukso standartas taikomas tik atsinaujinančių energijos šaltinių ir efektyvaus 
energijos galutinio vartojimo projektams; pagal jį reikalaujama, kad projektams būtų 
taikomos griežtos JT bendrosios klimato kaitos konvencijos papildomumo testo nuostatos. 
Taip pat būtinas JT bendrosios klimato kaitos konvencijos akredituotos nepriklausomos 
trečiosios šalies įrodymas, kad projektu prisidedama prie tvaraus vystymosi ir kad jis teikia 
socialinės naudos.

Pakeitimas 141
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kartu su tuo, kas numatyta šio straipsnio 
1 dalyje, taip pat jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos sudarymas būtų atidėtas, 
valstybės narės gali, įgyvendindamos savo 
įsipareigojimus pagal 3 straipsnį, naudotis 
papildomais šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekių mažinimo kreditais, gautais 

2. Kartu su tuo, kas numatyta šio straipsnio 
1 dalyje, taip pat jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos sudarymas būtų atidėtas, 
valstybės narės gali, įgyvendindamos savo 
įsipareigojimus pagal 3 straipsnį, naudotis 
papildomais šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekių mažinimo kreditais, gautais 
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įgyvendinant projektus arba kitą išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo veiklą pagal Direktyvos 
2003/87/EB 11a straipsnio 5 dalyje 
nurodytus susitarimus. 

įgyvendinant vadinamojo auksinio 
standarto projektus. 

Or. en

Pakeitimas 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV.

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV 
LPTMV, IPTMV ir TMV.

Or. en

Pakeitimas 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV.

Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV 
ir TMV.

Or. en

Pagrindimas

Jei be ŠVM būtų sudarytas tarptautinis susitarimas, bendro įgyvendinimo projektai bus 
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vykdomi ir po 2012 m., o šių projektų TMV kreditai turėtų būti palaipsniui į juos įtraukiami.

Pakeitimas 144
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV.

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV 
ir TMV.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat bus leidžiama naudoti BĮ mechanizmo (TMV) kreditus.

Pakeitimas 145
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis tik iš tų šalių, kurios bus 
ratifikavusios šį susitarimą, gautais PTMV.

3. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, valstybės narės galės 
naudotis vadinamojo auksinio standarto 
projektų rūšių PTMV gautais tik iš tų 
trečiųjų šalių, kurios bus ratifikavusios šį 
susitarimą.

Or. en
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Pakeitimas 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 3 % 2005 m. 
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 6 % 2005 m. 
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

Or. en

Pakeitimas 147
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 3 % 2005 m. 
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 5% 2005 m. 
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

Or. en

Pagrindimas

Vis dar abejojama dėl lankstaus mechanizmo kreditų procentinės dalies, labiau linkstant 
kvotą padidinti iki 5 procentų tam, kad būtų pasiekta kuo daugiau lankstumo įgyvendinant 
tikslus.
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Pakeitimas 148
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1, 2 ir 3 dalis naudojami kreditai 
negali viršyti kiekio, lygaus 3 % 2005 m. 
tos valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

4. Kiekvienos valstybės narės pagal šio 
straipsnio 1 dalį naudojami kreditai negali 
viršyti kiekio, lygaus 1 % 2005 m. tos 
valstybės narės išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad išsivysčiusios šalys padėtų siekti nustatytų tikslų nekompensuodamos kitų 
valstybių išmetamų dujų kiekių ir nesikeisdamos jais.

Pakeitimas 149
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a ir 1 b (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybei narei, kuriai taikomas 
reikalavimas iki 2020 m. sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį daugiau nei 10 %, ši 3 % riba 
didinama procentinių dalių skaičiumi, 
kuris lygus skirtumui tarp tai valstybei 
narei taikomo įsipareigojimo sumažinti 
išmetamų dujų kiekį atėmus 10 %.
Valstybės narės gali perkelti neišnaudotus 
kreditus į kitus metus.

Or. en
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Pagrindimas

Komisija siūlo tą pačią kreditų naudojimo ribą visoms valstybėms narėms, nepaisant jų 
išmetamų dujų kiekio sumažinimo tikslų. Tai dar labiau apriboja didžiausius tikslus turinčias 
valstybes nares, kurios ir taip turės dėti daugiau pastangų palyginti su kitomis valstybėmis.

Šiuo pasiūlymu valstybėms narėms, kurioms iškelti didžiausi tikslai, sudaromos sąlygos 
naudoti daugiau kreditų nei kitoms valstybėms narėms. Tai padėtų šioms valstybėms narėms 
įgyvendinti tikslus ir dėl to be reikalo nepadidėtų bendras ES naudotų kreditų kiekis.

Tai taip pat padės valstybėms narėms išvengti spaudimo kreditus išnaudoti per atitinkamus 
metus arba juos prarasti, o dėl to  pagerėtų jų atrinktų projektų kokybė.

Pakeitimas 150
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad išsivysčiusios šalys padėtų siekti nustatytų tikslų nekompensuodamos kitų 
valstybių išmetamų dujų kiekių ir nesikeisdamos jais.

Pakeitimas 151
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė gali perleisti
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.

Kiekviena valstybė narė gali parduoti 
aukcione nepanaudotą šio kiekio dalį kitai 
valstybei narei.
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Or. en

Pagrindimas

Remiant projektus trečiosiose šalyse taip pat turėtų būti skatinama prekyba, projektų ir 
išmetamų dujų kiekių perlaida tarp valstybių narių, kadangi valstybės narės turi dideles 
ekonomiškai efektyvias išmetamų dujų kiekio sumažinimo galimybės.

Galimybė parduoti neišnaudotą dalį valstybėms narėms gali atrodyti patrauklus ir 
motyvuojantis veiksnys. Be to, sistema taip pat turėtų skatinti tuos, kurie įvykdė savo 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 152
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.

Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei. Valstybė narė gali perkelti 
neišnaudotą dalį į kitus metus, jeigu per 
metus išnaudoti kreditai neviršija 1 dalyje 
nustatytų kreditų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta daugiau laisvės siekti savo tikslų ekonomiškai 
efektyviausiais būdais, jei tai nedaro žalos aplinkai. Nenuspėjimai padidėję išmetamųjų dujų 
kiekiai, kuriuos gali sukelti nenumatytos aplinkybės, pavyzdžiui, dėl oro sąlygų atsiradę 
staigūs temperatūros pokyčiai, gali sudaryti sunkumų įgyvendinant metų tikslus. Galimybė 
2013 –2020 m. pasinaudoti projektų kreditų prekyba valstybėms narėms sudarytų sąlygas 
įveikti tokias nenumatytas aplinkybes nedarant žalos aplinkai.
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Pakeitimas 153
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės naudoja tik tų 
atsinaujinančios energijos šaltinių ir 
efektyvaus energijos galutinio vartojimo 
projektų kreditus, kurie atitinka aukštos 
kokybės kriterijus ir kuriais užtikrinama, 
kad projektai teikia papildomą naudą ir 
jais prisidedama prie tvaraus vystymosi. 
Kokybės kriterijai turėtų mažiausiai 
atitikti vadinamąjį auksinį arba jam 
tolygų standartą. Turi būti leista naudoti 
tik hidroelektrinių, gaminančių iki 10 
MW energijos, projektų kreditus, ir tik 
tada, jei jie atitinka Pasaulinės užtvankų 
komisijos nustatytus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Keli tyrimai įrodė, kad iki 40 % šiuo metu vykdomų ŠPM projektų neteikia papildomos 
naudos ir jie būtų buvę įgyvendinti be ŠPM. Dėl projektų padidėjo išmetamų dujų kiekis 
išsivysčiusiose šalyse ir vietoj to, kad jis sumažėtų, išmetamų dujų padaugėjo. Projektai, 
atitinkantys šalies reikalavimus, taip pat turi atitikti aukso arba kitus jam tolygius standartus.

Pasaulinė užtvankų komisija nustatė šiuos kriterijus siekdama išvengti neigiamo didelių 
hidroelektrinių projektų daromo socialinio poveikio ir poveikio aplinkai.
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Pakeitimas 154
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Besivystančioms šalims teikiama pagalba, 
kuri turėtų padėti prisitaikyti prie 
neigiamų klimato kaitos pokyčių.
1. Sudariusios tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos Bendrijos nuo 2013 m. 
įsipareigoja teikti dotacijomis grindžiamą 
finansinę paramą besivystančioms šalims, 
ypač bendrijoms ir šalims, kurioms kyla 
didžiausias klimato kaitos pavojus 
siekdamos padėti joms prisitaikyti prie 
klimato kaitos ir sumažinti jo keliamą 
pavojų. Ši investicija turėtų papildyti 4 
straipsnyje nurodytą paramą.
2. 1 dalyje nurodyta parama kasmet 
didinama linijiniu būdu ir 2020 m. turi 
pasiekti mažiausiai 10 mlrd. eurų. 2013 
m. ji turėtų sudaryti mažiausiai 5 mlrd.  
eurų. Parama turėtų būti pervesta į ES ir 
(arba) tarptautinius prisitaikymo prie 
klimato kaitos fondus, taip pat į 
Pasaulinio klimato kaitos aljanso (PKKA) 
ir į kitus būsimus tarptautinius 
prisitaikymo prie  klimato kaitos fondus, 
kurie remiami tarptautiniais susitarimais.
Parama, skirta prisitaikymui prie klimato 
kaitos, turėtų prisidėti prie šiuo metu jai 
skiriamų lėšų, tačiau ji turi būti įtraukta į 
pagrindinę vystimosi paramą. 
3. Valstybės narės gali naudoti pajamas, 
gaunamas iš  aukcionų, vykdomų 
įgyvendinant Direktyvą 2003/87/EB, kuri 
iš dalies pakeista siekiant įgyvendinti 
šiame straipsnyje nustatytus 
įsipareigojimus. 

Or. en
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Pagrindimas

Pramonės šalys yra atsakingos už neigiamus klimato kaitos padarinius besivystančioms 
šalims. Taigi ES yra įpareigota atlyginti šią žalą.

Pakeitimas 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
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Besivystančioms šalims teikiama pagalba, 
kuri turėtų padėti prisitaikyti prie 
neigiamų klimato kaitos pokyčių

1. Sudariusios tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos nuo 2013 m. Bendrijos 
įsipareigoja teikti dotacijomis grindžiamą 
finansinę paramą besivystančioms šalims, 
ypač bendrijoms ir šalims, kurioms kyla 
didžiausias pavojus dėl šiuo metu 
nepastovaus klimato ir dėl jo kaitos, 
siekdamos padėti joms prisitaikyti prie 
neigiamų klimato kaitos padarinių. Ši 
investicija papildo 4 straipsnyje nurodytą 
paramą.
2. 1 dalyje nurodyta parama kasmet 
didinama linijiniu būdu ir 2020 m. 
sudarys 11 mlrd. eurų. Nustatyta parama 
2013 m. – 5 mlrd. eurų. Šių lėšų neturi 
būti įskaičiuojama į JT nustatytą 0,7 proc. 
paramos tikslą.
3. 2 dalyje nurodyta parama Bendrijai 
skirstoma valstybėms narėms 
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalyje 
numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu. Komitetas sprendžia, kaip 
skirstyti paramą pagal šiuos kriterijus:
a) valstybės narės pastangų dalis tiesiogiai 
proporcinga  šios valstybės narės 2005 m. 
bendrajam vidaus produktui (BVP), 
tenkančiam vienam gyventojui;

b) valstybės narės, kurioms netaikomas 
reikalavimo sumažinti išmetamų dujų 
kiekį, palyginti su 2005 m. Kioto 
protokolo dalyvėmis, išvardytomis 
Jungtinių Tautų konvencijos dėl klimato 
kaitos I priede, neprisideda prie 1 ir 2 
dalyse nurodytos Bendrijos investicijos.  
4. Valstybės narės gali naudoti pajamas, 
gaunamas iš  aukcionų, vykdomų 
įgyvendinant Direktyvą 2003/87/EB, kuri 
iš dalies pakeista siekiant įgyvendinti 
šiame straipsnyje nustatytus 
įsipareigojimus. 
5. Kiekvienais metais visos valstybės narės 
pateikia Komisijai ir Europos 
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Parlamentui ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
pateikiama informacija apie tai, kaip 
valstybės narės įgyvendina 1 – 4 dalių 
nuostatas. Iki 2010 m. pabaigos Komisija 
parengia ataskaitos formą, kurią valstybės 
narės naudos teikdamos informaciją  
pagal šį straipsnį. 
6. Ne vėliau kaip iki 2015 m. Komisija 
apsvarsto 2 dalyje nurodytą 2020 m. 
paramos biudžetą. Šis biudžeto svarstymas 
grindžiamas naujausiais to laikotarpio 
moksliniais duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Tokių pramonės šalių kaip 27 valstybių narių ES praeityje ir ateityje išmestos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos yra pagrindinė neigiamo klimato kaitos poveikio, kurį jaučia ir jaus 
besivystančios šalys, priežastis. Todėl ES privalo atlyginti žalą, kurią sukėlė besivystančiose 
šalyse išmestos šiltnamio efektą sukeliančios dujos.
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Pakeitimas 156
John Bowis, Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Besivystančioms šalims teikiama pagalba, 
kuri turėtų padėti prisitaikyti prie 
neigiamų klimato kaitos pokyčių

1. Sudariusios tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos nuo 2013 m. Bendrijos 
įsipareigoja teikti dotacijomis grindžiamą 
finansinę paramą besivystančioms šalims, 
ypač bendrijoms ir šalims, kurioms kyla 
didžiausias pavojus dėl šiuo metu 
nepastovaus klimato ir dėl jo kaitos, 
siekdamos padėti joms prisitaikyti prie 
neigiamų klimato kaitos padarinių. Ši 
investicija papildo 4 straipsnyje nurodytą 
paramą.
2. Valstybės narės gali naudoti pajamas, 
gaunamas iš  aukcionų, vykdomų 
įgyvendinant Direktyvą 2003/87/EB, kuri 
iš dalies pakeista siekiant įgyvendinti 
šiame straipsnyje nustatytus 
įsipareigojimus. 
3. Kiekviena valstybė narė kasmet pateikia 
Komisijai ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
pateikiama informacija apie tai, kaip 
valstybės narės įgyvendina šio straipsnio 
nuostatas. Iki 2010 m. pabaigos Komisija 
parengia ataskaitos formą, kurią valstybės 
narės naudos teikdamos informaciją  
pagal šį straipsnį.  

Or. en

Pagrindimas

Tokių pramonės šalių kaip 27 valstybių narių ES  praeityje ir ateityje išmestos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos yra pagrindinė neigiamo klimato kaitos poveikio, kurį jaučia ir jaus 
besivystančios šalys, priežastis. Taigi ES privalo prisidėti prie šių šiltnamio efektą sukeliančių 
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išmetamų dujų padarytos žalos besivystančioms šalims pašalinimo.

Pakeitimas 157
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Besivystančioms šalims teikiama pagalba, 

skirta padėti prisitaikyti prie neigiamų 
klimato kaitos pokyčių

1. Sudariusios tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos nuo 2013 m. Bendrijos 
įsipareigoja teikti dotacijomis grindžiamą 
finansinę paramą besivystančioms šalims, 
ypač bendrijoms ir šalims, kurioms kyla 
didžiausias pavojus dėl klimato kaitos 
pasekmių, siekdamos padėti joms 
prisitaikyti prie neigiamų klimato kaitos 
padarinių. Ši investicija papildo 4 
straipsnyje nurodytą paramą.

Or. en
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Pakeitimas 158
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4  straipsnis (naujas)

Bendrijos įsipareigojimas mažinti išorinį 
dujų išmetimą

1. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos Bendrija ir valstybės 
narės, kaip būtiną Švarios plėtros ir 
Bendro įgyvendinimo priedą, nuo 2013 m. 
pradžios  finansuoja išmatuojamą, 
atsiskaitomą, patikrinamą ir privalomą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimą šalyse, kurios yra 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos narės, tačiau 
neįtrauktos į jo I priedą (I priedui 
nepriklausančios šalys).
2. Bendrijos įsipareigojimas mažinti 
išorinį išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 205 milijonais tonų 
CO2 2013 m. ir šis skaičius vienodai 
didėja iki 850 milijonų tonų 2020 m.
3. Bendrija nustato Bendrijos 
įsipareigojimo mažinti išorinio šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
paskirstymo skirtingoms valstybėms 
narėms priemones atsižvelgdama į jų 
atitinkamą BNP vienam gyventojui. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant naujomis nuostatomis, 
priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
4. Valstybės narės gali įgyvendinti 
individualius išorinio šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
įsipareigojimus pagal šio straipsnio 3 dalį:
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a) tiesiogiai finansuodamos ar 
dalyvaudamos viename ar daugiau 
dvišalių ir (arba) daugiašalių fondų, 
kurių vienintelis tikslas – šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
politika ir priemonės I priedui 
nepriklausančiose šalyse;
b) prisidėdamos prie išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio dėl miškų 
kirtimo ir miškų nykimo mažinančių 
priemonių pagal tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, parengtą vadovaujantis 
Tautų bendroji klimato kaitos konvencija;
5. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
išmetamų dujų kiekio mažinimo politikos 
sritys I priedui nepriklausančiose šalyse 
padeda teisingai paskirstyti projektus 
geografiniu požiūriu.  

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad siekiant pasaulinį atšilimą sumažinti iki 2C, besivystančiose šalyse 
reikia visiškai pakeisti dabartinio verslo strategiją. ŠPM yra viena iš priemonių, padėsiančių 
tai pasiekti, tačiau vien jo neužteks, todėl teikiamas šis pasiūlymas dėl papildomų priemonių.
Jei bus pasiektas visuotinis tarptautinis susitarimas, pramoninės valstybės atsakys ne tik už 
privalomą išmetamų dujų kiekio sumažinimą šalies viduje, bet ir už indėlį į būtinus išmetamų 
dujų kiekio apribojimus išsivysčiusiose valstybėse.

Pakeitimas 159
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki kitų metų kovo 31 d. valstybės 
narės teikia Komisijai ataskaitą, kurioje 
nurodomas jų kasmet iš Direktyvoje 
Nr. 2003/87/EB nenurodytų šaltinių 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis. Komisija tikrina ir skelbia 
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šias ataskaitas per du mėnesius nuo šios 
dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad Komisija galėtų įvertinti, ar valstybės narės įgyvendina savo tikslus, o joms to 
nedarant, taikyti būtinas priemones, būtina kasmet ir laiku teikti ataskaitas.

Pakeitimas 160
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Likus metams iki šio sprendimo 
įsigaliojimo valstybės narės turėtų pateikti 
Komisijai ataskaitą, kurioje būtų 
nurodyta, ar jos pasieks savo tikslus 
Direktyvoje 2003/87/EB neišvardytuose 
sektoriuose.  Ataskaitoje turėtų būti 
aiškiai nurodytos iniciatyvos, kurios 
paveiks į Direktyvą 2003/87/EB 
neįtrauktų sektorių įmones.  Iniciatyvų 
rūšis ir poveikis turėtų būti matuojami 
sektorių ir antrinių sektorių nurodytomis 
tonomis išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų.
Ataskaitoje taip pat turėtų būti nurodyta, 
kaip valstybės narės užtikrina, jog 
įgyvendinamos ekonomiškai 
efektyviausios išmetamų dujų kiekio 
mažinimo galimybės namų ūkiuose. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl sprendimo neužtikrina, kad įmonės, nepriklausančios ETS sektoriui, galės 
gaminti panašiomis sąlygomis.  Šis pasiūlymas suteikia Komisijai įrankį, padėsiantį užtikrinti, 
kad su ETS sektoriui nepriklausančiomis įmonėmis būtų elgiamasi sąžiningai ir kad 
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tarptautinėje rinkoje jų nepaveiks iškreipta konkurencija. Kadangi didžioji dalis ES įmonių 
nepriklauso ETS, pasiūlymas dėl sprendimo turi būti atidžiai išnagrinėtas.

Pakeitimas 161
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas dvejus metus, pradedant nuo 
pranešimo apie išmestą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 2013 m., į šį 
vertinimą įtraukiama ir Bendrijos bei jos 
valstybių narių planuojama pažanga 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal šį 
sprendimą. Valstybės narės turėtų pateikti 
atnaujintą informaciją apie planuojamą 
pažangą iki 2016 m. liepos 1 d.

Kasmet, pradedant nuo pranešimo apie 
išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį 2013 m., į šį vertinimą įtraukiama ir 
Bendrijos bei jos valstybių narių 
planuojama pažanga siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus pagal šį sprendimą. 
Valstybės narės turėtų pateikti atnaujintą 
informaciją apie planuojamą pažangą iki 
2014 m. liepos 1 d. ir  kiekvienais 
tolesniais metais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo sprendimu reikėtų kiekvienais metais ir anksčiau nei siūloma pradėti griežčiau vertinti 
valstybės narės pažangą įgyvendinant sprendimo nuostatas.  

Pakeitimas 162
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisija 
parengia ir pateikia Europos Vadovų 
Tarybai ataskaitą, kurioje pagal šio 
sprendimo ir  Direktyvos 2003/87/EB 
reikalavimus dėl išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimo nustato:
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– kiekvienos valstybės narės išmetamų 
dujų apribojimus iki 2020 m. palyginti su 
1990 m. išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiu; ir
– kiekvienos valstybės narės išmetamų 

dujų kiekį 2020 m. 

Or. en

Pagrindimas

ES siekiai ir skaidri veikla taps pavyzdžiu siekiant tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos. 
Šiuo atveju labai svarbu, kaip tai bus pateikta, kadangi kitos šalys turėtų aiškiai matyti, kokių 
pastangų yra reikalaujama iš kiekvienos valstybės narės. Norėdama to pasiekti Komisija 
turėtų nustatyti visos ekonomikos (išmetamų dujų leidimų prekybos sistemai priklausančių ir 
nepriklausančių sektorių) skaičius kiekvienai valstybei narei. Tai nekeičia viso pasiūlymo 
sudėties, tačiau suteikia daugiau aiškumo tarptautiniu mastu. 

Pakeitimas 163
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki kitų metų kovo 31 d. valstybės 
narės teikia ataskaitą, kurioje nurodo jų 
kasmet iš Direktyvoje 2003/87/EB 
neišvardintų šaltinių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Komisija patikrina šias ataskaitas iki 
balandžio mėn. pabaigos, t. y. per mėnesį, 
nuo ataskaitų pateikimo dienos. 
Neįvykdžius šių reikalavimų, taikomos 5 a 
straipsnio nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse kasmet ir laiku turi būti vykdomas griežtas ir nepriklausomas stebėjimas, 
teikiamos ataskaitos ir tikrinama, kaip įgyvendinami įsipareigojimai. Norint užtikrinti, kad 
būtų mažinami išmetamų dujų kiekiai, būtina kasmet ir atitinkamu laiku teikti ataskaitas.
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Sprendimas turėtų padėti Komisijai laiku įvertinti, ar valstybė narė jį įgyvendino. Todėl 
privaloma laiku pateikti ataskaitas. Tai nebus papildoma administracinė našta valstybėms 
narėms, kadangi pagal Kioto protokolą kasmet privaloma pateikti ataskaitą apie išmetamas 
dujas.

Pakeitimas 164
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Iki kitų metų kovo 31 d. valstybės 
narės teikia ataskaitą, kurioje nurodo jų 
kasmet iš Direktyvoje Nr. 2003/87/EB 
neišvardintų šaltinių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį.
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
keisti Sprendime 280/2004/EB išvardintus 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
reikalavimus atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant šį sprendimą. Komisija 
patikrina šias ataskaitas iki balandžio 
mėn. pabaigos, t.y. per mėnesį po atskaitų 
pateikimo termino. Neįvykdžius šių 
reikalavimų taikomos 5 a straipsnio 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse kasmet ir laiku nepriklausomi ekspertai turi atidžiai stebėti, turi būti 
teikiamos ataskaitos ir tikrinama, kaip įgyvendinami įsipareigojimai. Norint užtikrinti, kad 
būtų mažinami išmetamų dujų kiekiai, būtina kasmet ir atitinkamu laiku teikti ataskaitas.
Sprendimas turėtų padėti Komisijai laiku įvertinti, ar valstybė narė jį įgyvendino. Todėl laiku 
pateikiamos tikslios ataskaitas turi būti privalomos.
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Pakeitimas 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdant Direktyvos  2003/87/EB 
I priede išvardytų rūšių veiklą ir 
vadovaujantis 9 straipsnyje nurodyta 
procedūra nustatoma  standartinė 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio ataskaitos forma (ji teikiama 
pagal 3 straipsnį), kreditų naudojimas 
vadovaujantis šio sprendimo 4 straipsniu 
ir išmetamų dujų kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų parengti bendrą ataskaitų formą tam, kad valstybės narės išvengtų skirtumų 
įgyvendinant šias nuostatas.

Pakeitimas 166
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
1. Kai valstybės narės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, viršija šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio metų normą pagal 
šio sprendimo 3 straipsnį, ši valstybė narė 
už perteklinį šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą moka baudą, kuri lygi 
Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnyje 
numatytai sumai. Bauda už perteklinį 
išmetimą mokama į Bendrijos fondą, 
skirtą klimato kaitos mažinimo 
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priemonėms finansuoti.
2. Komisija imasi priemonių 1 dalyje 
nurodytam Bendrijos fondui įsteigti. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant naujomis nuostatomis, 
priimamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
3. Bendrijos fondo skiriamos pajamos 
paskirstomos toms valstybėms narėms, 
kurios įvykdė arba viršijo savo 
įsipareigojimus išleisti šias lėšas 
tolesnėms pastangoms, skirtoms išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 
mažinti.

Or. en

Pagrindimas

ES turi didžiules nepanaudotas efektyvaus energijos vartojimo galimybes, o dėl griežtos 
nuostatų įgyvendinimo priemonės išmetamų dujų leidimų prekybos sistemai 
nepriklausančiame sektoriuje sumažėtų išmetamų dujų statybos ir transporto sektoriuje bei 
būtų  įgyta didesnė valstybių narių parama įgyvendinant privalomus efektyvaus energijos 
vartojimo tikslus. Norėdami būti efektyvūs ir pasiekti mūsų išmetamų dujų sumažinimo tikslus, 
ar netgi daugiau, turime būti tikri, kad visos iš baudų gautos pajamos būtų skiriamos 
tolesnėms išmetamų dujų mažinimo pastangoms.
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Pakeitimas 167
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Atitikties mechanizmas

1. Kai valstybės narės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, išmetamas iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, viršija metinių šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio normą 
pagal šio sprendimo 3 straipsnį, ši
valstybė narė už perteklinį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą moka 
baudą, kuri lygi Direktyvos 2003/87/EB 
16 straipsnyje numatytai sumai. 
2. Be priemonių, nurodytų 1 dalyje, 
bendras kiekis, kuriuo buvo viršyta 
anglies dioksido norma tonomis, 
atimamas iš kito leidimo išduoto valstybei 
narei per aukcioną pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 2 dalį.  Šie 
leidimai skirstomi tarp valstybių narių ir 
parduodami tose valstybėse narėse, kurios 
laikosi tikslo neviršyti išmetamų dujų 
leidimų prekybos sistemos viršutinės 
ribos.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad šis pasiūlymas būtų tikslingas, būtina griežtai laikytis sąlygų.  Procedūra dėl 
įstatymo pažeidimo trunka kelerius metus ir dėl to sunku laiku reaguoti, jei valstybė narė 
neįgyvendina kasmetinio išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslo. Tai gali sumažinti galimybę 
įgyvendinti išmetamų dujų kiekio sumažinimo tikslą.
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Pakeitimas 168
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Tiesioginių baudų tvarka

1. Komisija, siekdama užtikrinti, kad 
valstybės narės aiškiai ir tvirtai vykdytų 
savo įsipareigojimus, nustato tiesioginę   
valstybėms narėms taikomą baudų tvarką. 
2. Pagal šią baudų tvarką Komisija 
apmokestina valstybę narę, neįvykdžiusią 
šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų.
3. Komisija, įvertinusi valstybės narės 
kasmetinę ataskaitą ir nustačiusi 
pažeidimą arba gavusi įrodymų, kad 
valstybė narė nevykdo tam tikrų savo 
įsipareigojimų, nedelsdama pradeda 
procedūrą dėl baudos skyrimo šiai 
valstybei narei.
4. Bauda už įsipareigojimų nevykdymą 
skaičiuojama atsižvelgiant į Direktyvoje 
2003/87/EB nustatytą baudą už išmetamų 
dujų kiekio viršijimą ir indeksuojama 
Eurozonos metinės infliacijos koeficientu.  
Tuo atveju, kai valstybei narei taikoma 
bauda už įsipareigojimo mažinti išmetamų 
dujų kiekį nevykdymą, Komisija nustato 
tvarką, pagal kurią valstybei narei 
neleidžiama  prekiauti leidimais pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 9a ir 10 
straipsnius tol, kol bus sumokėta bauda.  
Komisija taip pat nustato tvarką, pagal 
kurią atitinkamai valstybei narei 
sumokėjus baudą vėl leidžiama prekiauti 
leidimais.
Šios procedūros nuostatos nustatomos iki 
2010 m. gruodžio 31 d. specialiame 
Komisijos reglamente, kuriame taip pat 
atsižvelgiama į iš dalies pakeistos 
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 
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dalyje numatyto reglamento tiksluos ir 
turinį.
5. Vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Komisija apibrėžia gaires, skaičiavimo 
būdus, sąsają su bauda viršijus išmetamų 
dujų kiekį, kuri skaičiuojama pagal 
Direktyvą 2003/87/EB, baudas už 
įsipareigojimo nevykdymą, 
administracinės tvarkos nuostatas ir 
specialaus fondo steigimą.
6. Šio fondo lėšas sudaro pajamos, gautos 
taikant tiesioginę baudų tvarką. Fondas 
šias lėšas skiria atsinaujinančios 
energijos tyrimams, gamybai ir 
vartojimui, energijos veiksmingumo 
didinimui ir saugojimui Europos 
Sąjungoje. Komisija įvertina šių lėšų 
naudojimo modelį, ypač kai remiamos 
valstybės narės, kurios viršija savo 
įsipareigojimus, naudodama šio fondo 
lėšas atsinaujinančios energijos 
projektams remti šiose šalyse ir padėti 
savo tikslų neįgyvendinančioms 
valstybėms narėms, galinčioms įrodyti, 
kad jos negeba to padaryti ne dėl noro 
trūkumo ar netinkamų priemonių, bet dėl 
ekonominių ar socialinių priežasčių, 
neleidžiančių joms pasiekti savo tikslų. 

Or. en

Pagrindimas

Sėkmingai sumažinti išmetamų dujų kiekį iki 2020 m. gali padėti tik tvirta įsipareigojimų 
vykdymo tvarka, pagrįsta aiškiais išmetamų dujų kiekio sumažinimo tikslais. Šis direktyva, 
kurioje reikalavimai ir įsipareigojimų laikymasis yra ribotas, neužtikrina, kad būtų pasiekti 
išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslai. Pagal šį pasiūlymą valstybių narių reikalaujama tik 
pranešti apie išmetamų dujų kiekį ir pažangą siekiant tikslų.
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Pakeitimas 169
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Tiesioginių baudų tvarka

1. Komisija nustato tiesioginės baudos 
skyrimo tvarką, kuri taikoma valstybei 
narei nevykdant savo įsipareigojimų. 
Pagal šią baudų tvarką Komisija 
apmokestina valstybę narę, neįvykdžiusią 
šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų.
2. Vėliausiai iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Komisija apibrėžia būtinas gaires, baudų 
už įsipareigojimo nevykdymą skaičiavimo 
būdus, baudų rinkinį ir administracinės 
tvarkos nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 170
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Komisija nustato tvarką, pagal kurią 
draudžiama aukcione  prekiauti 
atitinkamai valstybei narei pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 9a ir 10 
straipsnius skirtais leidimais tol, kol bus 
sumokėta bauda. Komisija taip pat 
nustato tvarką, pagal kurią atitinkamai 
valstybei narei sumokėjus baudą  vėl 
leidžiama prekiauti leidimais.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina griežta ir veiksminga įsipareigojimų įgyvendinimo tvarka.

Pakeitimas 171
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos taikytini pakoregavimai

Bendrijai ir valstybėms narėms 
patvirtinus būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos taikytini pakoregavimai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parengti išankstinį Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl bendrų veiksmų;  Tarybos 
pasiūlymas paskatino pateikti šį pasiūlymą.

Pakeitimas 172
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos ir pagal jį 
įsipareigojus sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą didesniais 
kiekiais negu numatyta 3 straipsnyje, 
taikomos 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

1. Per šešis mėnesius nuo tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos sudarymo, 
pagal kurį šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis turės būti 
sumažintas viršijant 3 straipsnyje 
nurodytą normą, Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo siekiama 
suderinti atitinkamus šio sprendimo ir 
susitarimo straipsnius. Šiame pasiūlyme 
nustatomas, inter alia, kiekvienos 
valstybės įnašas į papildomas Bendrijos 
pastangas sumažinti išmetamų dujų kiekį. 
Pakeistas sprendimas taikomas praėjus 



PE409.586v01-00 40/57 AM\733292LT.doc

LT

metams nuo tarptautinio sprendimo 
įsigaliojimo dienos.

2. Pradedant nuo kitų metų po tų metų, 
kuriais bus sudarytas 1 dalyje minimas 
susitarimas, Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiai, išmetami iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, 2020 m. pagal 3 straipsnio 1 
dalį papildomai sumažinami kiekiu, lygiu 
bendram papildomam kiekiui, kuriuo 
sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas Bendrijoje iš visų šaltinių, 
iš kurių išmetamus kiekius Bendrija 
įsipareigoja mažinti pagal šį tarptautinį 
susitarimą, padauginant jį iš bendro 
kiekio, kuriuo sumažintas Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas iki 2020 m., dalies, kurią 
sudaro valstybių narių šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, kiekių mažinimas pagal 3 
straipsnį.
3. Kiekviena valstybė narė prisideda prie 
Bendrijos pastangų iki 2020 m. 
papildomai sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius 
proporcingai šios valstybės narės 
išmetamiems kiekiams, palyginti su 
bendrais Bendrijos išmetamais kiekiais, iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, remiantis 3 straipsniu.
Siekdama pakoreguoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
apribojimus pagal šios dalies pirmąją 
pastraipą, Komisija iš dalies keičia priedą. 
Ši priemonė, skirta neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti, 
priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
4. Valstybės narės gali padidinti 4 
straipsnio 4 dalyje minimus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
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kreditus, gaunamus iš trečiųjų šalių, 
ratifikavusių šio straipsnio 1 dalyje 
minimą susitarimą, pagal šio straipsnio 5 
dalį, ne daugiau kaip puse papildomo 
kiekio, kuriuo sumažinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas pagal 
šio straipsnio 2 dalį.
Kiekviena valstybė narė gali perleisti 
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.
5. Komisija priima priemones, pagal 
kurias numatomas valstybių narių 
naudojimasis papildomų rūšių projektų 
kreditais arba kitais mechanizmais, 
prireikus sukurtais pagal tarptautinį 
susitarimą. 
Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant naujomis nuostatomis, 
priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parengti išankstinį Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl bendrų veiksmų;  Tarybos 
pasiūlymas paskatino pateikti šį pasiūlymą.

Pakeitimas 173
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač jei energijos sektorius priklauso nuo 
akmens anglies, o jų mažai išvystyta 
anglies dioksido rinkimo ir saugojimo 
technologija reiškia, kad jie dar nepajėgūs 
kompensuoti išmetamų dujų kiekio, 
Bendrijos valstybės narės, kurių BVP 
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vienam gyventojui yra mažiausias, negali 
sumažinti išmetamų dujų kiekio 
nepaveikdamos savo ekonominio 
vystymosi, kuris turėtų padėti suderinti 
visos Bendrijos BVP vienam gyventojui.
Išreikšdama su šiomis šalimis solidarumą, 
kuris yra pabrėžtas šio dokumento 7 
konstatuojamojoje dalyje, Bendrija turėtų 
atsižvelgti į jų padėtį per tarptautines 
derybas  ir neturėtų keisti šioms šalims 
priede nustatytų išmetamų dujų kiekio.

Or. pl

Pakeitimas 174
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pradedant nuo kitų metų po tų metų, 
kuriais bus sudarytas 1 dalyje minimas 
susitarimas, Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiai, išmetami iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, 2020 m. pagal 3 straipsnio 1 
dalį papildomai sumažinami kiekiu, lygiu 
bendram papildomam kiekiui, kuriuo 
sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas Bendrijoje iš visų šaltinių, 
iš kurių išmetamus kiekius Bendrija 
įsipareigoja mažinti pagal šį tarptautinį 
susitarimą, padauginant jį iš bendro 
kiekio, kuriuo sumažintas Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas iki 2020 m., dalies, kurią sudaro 
valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, išmetamų iš šaltinių, kuriems 
netaikoma Direktyva 2003/87/EB, kiekių 
mažinimas pagal 3 straipsnį.

2. Pradedant nuo kitų metų po tų metų, 
kuriais bus sudarytas 1 dalyje minimas 
susitarimas, Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiai, išmetami iš 
šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB, 2020 m. pagal 3 straipsnio 1 
dalį papildomai sumažinami kiekiu, lygiu 
bendram papildomam kiekiui, kuriuo 
sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas Bendrijoje iš visų šaltinių, 
iš kurių išmetamus kiekius Bendrija 
įsipareigoja mažinti pagal šį tarptautinį 
susitarimą, pridedant bendrą kiekį, kuriuo 
sumažintas Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas iki 2020 m., 
dalies, kurią sudaro valstybių narių 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB, kiekių mažinimas 
pagal 3 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

„Padauginti“ – reiškia „padidinti n kartų“, tačiau tai taip pat reiškia „padidinti nurodytu 
skaičiumi“. Pavyzdžiui, pirmuoju atveju, jei pagal tarptautinį susitarimą Bendrija 
įsipareigoja papildomai sumažinti išmetamų dujų kiekį 3 %, o išmetamų dujų kiekio 
sumažinimas 2020 m. yra 2 %, tada Bendrija įsipareigoja sumažinti 3x2= 6 %. Antruoju 
atveju naudojant tuos pačius skaičius, Bendrija įsipareigoja 3+2= 5 % ir tai atitinka 
Bendrijos interesus.

Pakeitimas 175
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama pakoreguoti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių apribojimus 
pagal šios dalies pirmąją pastraipą, 
Komisija iš dalies keičia priedą. Ši 
priemonė, skirta neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti, 
priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Siekdama pakoreguoti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių apribojimus 
pagal šios dalies pirmąją pastraipą, 
Komisija iš dalies keičia priedą. Ši
priemonė priimama laikantis Sutarties 251 
straipsnyje nustatytos tvarkos;

Or. en

Pakeitimas 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama pakoreguoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
apribojimus pagal šios dalies pirmąją 
pastraipą, Komisija iš dalies keičia priedą. 
Ši priemonė, skirta neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti, 
priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 

Per šešis mėnesius nuo tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos sudarymo 
(pagal jį šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis turės būti 
sumažintas viršijant 3 straipsnyje 
nurodytą normą), Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto dėl kiekvienos 
valstybės narės indėlio prisidedant prie 
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tikrinimu. Bendrijos siekio dar labiau sumažinti 
išmetamųjų dujų kiekį, kuris turės būti 
priimtas pagal Europos bendriją 
įsteigiančios sutarties 251 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Sudarius tarptautinį susitarimą būtina parengti skaidrią procedūrą, pagal kurią būtų 
nustatomas tolesnis nacionalinis išmetamų dujų kiekio sumažinimo tikslas. Perskirstymas 
turėtų būti grindžiamas tarptautinių derybų rezultatais.

Pakeitimas 177
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali padidinti 4 
straipsnio 4 dalyje minimus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
kreditus, gaunamus iš trečiųjų šalių, 
ratifikavusių šio straipsnio 1 dalyje minimą 
susitarimą, pagal šio straipsnio 5 dalį, ne 
daugiau kaip puse papildomo kiekio, 
kuriuo sumažinamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas pagal šio 
straipsnio 2 dalį.

4. Valstybės narės gali padidinti 4 
straipsnio 4 dalyje minimus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
kreditus, gaunamus iš kitų valstybių narių 
arba iš trečiųjų šalių, ratifikavusių šio 
straipsnio 1 dalyje minimą susitarimą, 
pagal šio straipsnio 5 dalį, ne daugiau kaip 
puse papildomo kiekio, kuriuo 
sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas pagal šio straipsnio 2 dalį.

Kiekviena valstybė narė gali perleisti
nepanaudotą šio kiekio dalį kitai valstybei 
narei.

Kiekviena valstybė narė gali parduoti 
aukcione nepanaudotą šio kiekio dalį kitai 
valstybei narei.

Or. en

Pagrindimas

Remiant projektus trečiosiose šalyse taip pat turėtų būti skatinama prekyba, projektų ir 
išmetamų dujų kiekių perlaida tarp valstybių narių, kadangi valstybės narės turi dideles 
rentabilias išmetamų dujų kiekio sumažinimo galimybės.

Galimybė parduoti neišnaudotą dalį valstybėms narėms gali atrodyti patrauklus ir 
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motyvuojantis veiksnys. Be to, sistema taip pat turėtų skatinti tuos, kurie įvykdė savo 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 178
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš aukcionų gautos pajamos turi būti
skiriamos kitiems išmetamų dujų 
mažinimo projektams ir investicijoms.

Or. en

Pagrindimas

Norėdami būti efektyvūs ir pasiekti mūsų išmetamų dujų sumažinimo tikslus, ar netgi daugiau, 
turime būti tikri, kad visos iš aukcionų gautos pajamos būtų skiriamos tolesnėms išmetamų 
dujų mažinimo pastangoms.

Pakeitimas 179
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima priemones, pagal kurias 
numatomas valstybių narių naudojimasis 
papildomų rūšių projektų kreditais arba 
kitais mechanizmais, prireikus sukurtais 
pagal tarptautinį susitarimą.

5. Komisija priima priemones, pagal kurias 
numatomas valstybių narių naudojimasis 
papildomų rūšių projektų kreditais, kuriais 
užtikrinama kokybė ir papildomumas bei 
prisidedama prie tvarios plėtros, arba 
kitais mechanizmais, prireikus sukurtais 
pagal tarptautinį susitarimą.

Or. pt
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Pakeitimas 180
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Sudariusi tarptautinį susitarimą 
Komisija peržiūri pagal 4 straipsnį 
vykdomų projektų kreditų naudojimo ribą, 
o nusprendusi, kad reikia keisti šią ribą, 
Komisija gali pateikti pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai pakeisti 4 
straipsnį ir padidinti ribą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu mes dar nežinome, koks bus naujasis tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
todėl neturėtume iš anksto spėti, kokie bus šios susitarimo rezultatai. Tačiau Komisija 
parengė pagrindą, kuris turi būti pritaikytas prie naujos tarptautinės aplinkos. Siekdami 
nuoseklumo, mes turėtume daryti tą patį įtraukdami straipsnį dėl peržiūros ir nustatydami 
projektų kreditų ribas. Per tarptautines derybas ES turėtų būti pasirengusi greitai atsakyti į 
bet kokį peržiūrėtą susitarimą dėl projektų kreditų.

Pakeitimas 181
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis

Nepažeisdamos 4 ir 6 straipsnių, valstybės 
narės gali naudoti kreditus iš:
1) iš miškų apsodinimo atželdinimo 
projektų, kuriuos patvirtino ŠVM 
vykdomoji valdyba ir kurie buvo patikrinti 
pagal Bendro įgyvendinimo priežiūros 
komiteto procedūrą;
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2) iš miškininkystės veiklos 
besivystančiose šalyse, su kuriomis 
pasirašytas susitarimas pagal Direktyvos 
2003/87/EB 11a straipsnio 5 dalį; ir 
3. iš kitų miškininkystės projektų 
besivystančiose šalyse pagal šio 
sprendimo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
tarptautinį susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

ES turi laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir leisti valstybėms narėms naudoti miškų 
kreditus, dėl kurių susitarė ES sudarydama Kioto protokolą ir kitus tarptautinius susitarimus 
dėl klimato kaitos.  Miškų kreditai – tai viena iš veiksmingiausių priemonių užtikrinančių, kad 
besivystančios šalys dės tikras  ilgalaikes pastangas, kad išvengtų miškų kirtimo, atželdintų ir 
atsodintų miškus, kurie yra būtini siekiant sumažinti klimato kaitos padarinius.

Pakeitimas 182
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Nepažeisdamos 4 ir 6 straipsnių, valstybės 
narės gali naudoti kreditus:
1.) iš miškų  atželdinimo ir apsodinimo 
projektų, kuriuos patvirtino ŠVM 
vykdomoji valdyba ir kurie buvo patikrinti 
pagal Bendro įgyvendinimo priežiūros 
komiteto procedūrą;
2. iš miškininkystės veiklos 
besivystančiose šalyse, su kuriomis 
pasirašytas susitarimas pagal Direktyvos 
2003/87/EB 11a straipsnio 5 dalį; ir 
3. iš kitų miškininkystės projektų 
besivystančiose šalyse pagal šio 
sprendimo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
tarptautinį susitarimą.
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Or. en

Pagrindimas

ES turi laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir leisti valstybėms narėms naudoti miškų 
kreditus, dėl kurių susitarė ES sudarydama Kioto protokolą ir kitus tarptautinius susitarimus 
dėl klimato kaitos.  Miškų kreditai – tai viena iš veiksmingiausių priemonių užtikrinančių, kad 
besivystančios šalys dės tikras  ilgalaikes pastangas, kad išvengtų miškų kirtimo, atželdintų ir 
atsodintų miškus, kurie yra būtini siekiant sumažinti klimato kaitos padarinius.

Pakeitimas 183
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Šalinimas absorbentais nesant 

tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos.
Nesant tarptautinio susitarimodėl klimato 
kaitos, laikotarpiu po 2012 m. valstybės 
narės, siekdamos įgyvendinti 3 straipsnyje 
numatytus įsipareigojimus, gali naudoti 
išmetamų dujų šalinimą absorbentais. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant parengti išankstinį Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl bendrų veiksmų;  Tarybos 
pasiūlymas paskatino pateikti šį pasiūlymą.
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Pakeitimas 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2003/87/EB taikymo srities 

išplėtimas
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.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje, kad šio sprendimo taikymo sritis bus ne papildanti, o įtraukta į leidimų 
prekybos sistemą, padidinus leidimų prekybos sistemos ribas pritaikymo tvarka nebus 
reikalinga, kadangi jis nedarys įtakos bendram nacionaliniam tikslui.

Pakeitimas 185
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis pagal šio 
sprendimo 3 straipsnį pakoreguojamas, 
atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių 

Didžiausias išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis pagal šio 
sprendimo 3 straipsnį pakoreguojamas, 
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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.

atsižvelgiant į:

a) 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.
b) neįskaičiuotus mažesnio kaip 25MW 
nominalaus šiluminio našumo kurą 
deginančius įrenginius, kurių 
kompetentingai institucijai praneštas 
išmestas teršalų kiekis yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento 
pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 186
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Bendrijos priemonės, kurios skirtos padėti 

valstybėms narėms įgyvendinti savo 
įsipareigojimus

1. Jei planuojamos Bendrijos politikos 
sritys ir priemonės galėtų daryti didelį 
teigiamą arba neigiamą poveikį valstybės 
narės įsipareigojimui sumažinti išmetamų 
dujų kiekį, į kiekvieno pasiūlymo daromo 
poveikio vertinimą įtraukiamas kiekvienos 
valstybės narės ir visos Bendrijos 
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išmetamų dujų kiekiui daromo poveikio 
kiekybiškas įvertinimas.
2. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir po to kas 
trejus metus Komisija parengia ataskaitą, 
kurioje nurodomas teigiamas ir neigiamas 
Bendrijos politikos srities ir priemonių 
daromas poveikis valstybių narių ir visos 
Bendrijos pastangoms mažinti išmetamų 
dujų kiekį pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 6 
straipsnio 3 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Daugeliui sektorių kurie nepriklauso leidimų prekybos sistemai, Bendrijos lygmens priemonės 
bus lemiančios valstybėms narėms siekiant įgyvendinti savo įsipareigojimus (pavyzdžiui, 
transporto ir transporto priemonių, statybų, prietaisų, žemės ūkio veiksmingumo standartai).   
Bendrijos siūlomų politikos sričių ir priemonių poveikis turi būti vertinamas tada, kai jos 
rengiamos, ir jos turi būti nuolat peržiūrimos.

Pakeitimas 187
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Komisija, remdamasi šios direktyvos 
taikymo patirtimi ir pasiekta pažanga 
stebint išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį bei atsižvelgdama į 
tarptautiniu mastu įvykusius pasikeitimus, 
parengia šios direktyvos taikymo 
ataskaitą.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
šią ataskaitą įteikia iki 2015 m. birželio 
30  d. ir prideda atitinkamus pasiūlymus.  
Ataskaita rengiama ir pateikiama kartu su 
Direktyvos 2003/87/EB nuostatų 
įgyvendinimo atskaita.

Or. en
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Pagrindimas

Tai antras direktyvos dėl leidimų prekybos sistemos pasiūlymas. Su energetika ir klimatu 
susijusių priemonių paketas yra labai sudėtingas politikos įrankis, kuris turi būti išsamiai 
peržiūrėtas 2015 m. Taip pat turėtų būti apsvarstytos leidimų prekybos sistemai 
priklausančios ir nepriklausančios šalys.

Pakeitimas 188
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a ir 7 
straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į 8 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatai taikomas standartinė nuoroda į naują reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 189
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija parengia ataskaitą, kurioje 
įvertinamas šio sprendimo įgyvendinimas. 
Šią ataskaitą kartu su atitinkamais 
pasiūlymais Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki 2016 m. spalio 
31 d.

Komisija parengia ataskaitas, kuriose
įvertinamas šio sprendimo įgyvendinimas. 
Pirmą ataskaitą kartu su atitinkamais 
pasiūlymais Komisija pateikia Europos
Parlamentui ir Tarybai iki 2015 m. spalio 
31 d. Po to kas dvejus metus iki spalio 
31 d. ši ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai.  

Or. en
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Pakeitimas 190
Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turi atnaujinti priedo duomenis atsižvelgdama į 3 straipsnio aspektus.

Pakeitimas 191
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Norėdami sudaryti patenkinamą tarptautinį susitarimą Kopenhagoje, mes turėtume įpareigoti 
visas valstybes nares iki 2020 m. sumažinti arba bent išlaikyti ta patį išmetamų dujų kiekį, 
taip pat ir leidimų prekybos sistemai nepriklausančiame sektoriuje. Dėl to neleistina, kad tam 
tikroms valstybėms narės būtų leista padidinti šį kiekį. Norėdami to išvengti, mes turime 
reikalauti Europos Komisijos perskaičiuoti šio priedo kiekius ir parengti naują priedą, pagal 
kurį nei vienai šaliai nebūtų leista padidinti išmetamų dujų kiekį leidimų prekybos sistemai 
nepriklausančiame sektoriuje.
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Pakeitimas 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Valstybių narių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio apribojimai iki 

2020 m., palyginti su 2005 m.
išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiu, iš 

šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB

Valstybių narių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis 2020 m., 

įgyvendinus 3 straipsnį

tonų CO2 ekvivalento)

Belgija -15% 70954356

Bulgarija 20% 35161279

Čekijos 
Respublika

9% 68739717

Danija -20% 29868050

Vokietija -14% 438917769

Estija 11% 8886125

Airija -20% 37916451

Graikija -4% 64052250

Ispanija -10% 219018864

Prancūzija -14% 354448112

Italija -13% 305319498

Kipras -5% 4633210

Latvija 17% 9386920

Lietuva 15% 18429024

Liuksemburgas -20% 8522041

Vengrija 10% 58024562
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Malta 5% 1532621

Nyderlandai -16% 107302767

Austrija -16% 49842602

Lenkija 14% 216592037

Portugalija 1% 48417146

Rumunija 19% 98477458

Slovėnija 4% 12135860

Slovakija 13% 23553300

Suomija -16% 29742510

Švedija -17% 37266379

Jungtinė Karalystė -16% 310387829

Pakeitimas

Valstybių narių išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio apribojimai iki 
2020 m., palyginti su Kioto 

protokolo nustatytu išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekiu 

Valstybių narių išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis 2020 m., 

įgyvendinus 3 straipsnį

tonų CO2 ekvivalento)

Belgija -18%                    110.535

Bulgarija -18%                  100.043

Čekijos 
Respublika

-18%
                 146.541

Danija -18%                    45.402

Vokietija -18%                   798.368

Estija -18%                    32.155

Airija -18%                   51.526
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Graikija -18%                   109.662

Ispanija -18%                  273.256

Prancūzija -18%                  462.419 

Italija -18%                  396.270

Kipras -18%                  

Latvija -18%                   19.546

Lietuva -18%                  37.278

Liuksemburgas -18%                   7.774

Vengrija -18%                  88.948

Malta -18%                     

Nyderlandai -18%                   164.207

Austrija -18%                   56.394

Lenkija -18%                  434.302 

Portugalija -18%                   62.638

Rumunija -18%                  213.093

Slovėnija -18%                  15.355

Slovakija -18%                  54.355 

Suomija -18%                   58.223

Švedija -18%                  61.531 

Jungtinė Karalystė -18%                 559.581

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ES 2020 m. išmetamų dujų kiekio sumažinimo tikslą visoms valstybėms 
narėms reikia bendrai sumažinti šį kiekį 18% palyginti su Kioto protokolu nustatytu tikslu.
Kipras ir Malta nėra įtraukti į I priedo šalių sąrašą, todėl joms netaikomas Kioto protokolo 
tikslas. Taigi reikėtų derėtis dėl joms nustatytų tikslų.
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Pakeitimas 193
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 20 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lenkija   14%   216592037 Lenkija   20%   52

 227991617

 Or. en

Pagrindimas

Lenkija – tai pavyzdys, kaip reikia įgyvendinti tikslą dėl išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo.

Tuo pačiu metu jos energija ir pramonė 100% priklauso nuo anglies.

Jai nustatytas tikslas (14 %) viršija šalies galimybes ir jis gali sulėtinti ekonomikos augimą ir 
sutrukdyti šiandien dedamoms pastangoms.

Šiuo pakeitimu siūloma 20 % riba – tai žemiausia riba, kuri nesudarytų kliūčių Lenkijos 
ekonomikai toliau vystytis  ta pačia tvaraus vystymosi kryptimi ir prisitaikyti prie naujų 
nuostatų. 
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