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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pastangų mažinti į 
aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, Bendrijai siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0017),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 175 straipsnio 1 dalį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0041/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Regioninės plėtros komiteto 
nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta 
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra – tai reiškia, kad iki 2050 m. 
visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 

(2) Bendrijos nuomone, neseniai išreikšta 
Aplinkos tarybos 2007 m. lapkričio 5 d. 
susitikime Briuselyje, būtina užtikrinti, kad 
žemės paviršiaus metinė vidutinė 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio 
temperatūra, – tai reiškia, kad iki 2050 m. 
visuotinį į atmosferą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį reikėtų 
sumažinti tiek, kad jis būtų bent 50 % 
mažesnis už 1990 m. išmestą kiekį. Prie šio 
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tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 1990 m. kiekiais.

tikslo mažinti išmetamus ŠESD kiekius 
turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. 
Išsivysčiusios šalys turėtų toliau vadovauti 
šiam procesui, įsipareigodamos visos kartu 
iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
palyginti su 1990 m. kiekiais, o iki 2050 –
80 %.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, buvo sukurta 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistema, 
taikoma tam tikriems ekonomikos 
sektoriams. Norint kuo mažesnėmis 
sąnaudomis pasiekti tikslą iki 2020 m. 
20 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. išmestu kiekiu, prie šio tikslo 
mažinti išmetamus kiekius turėtų prisidėti 
visi ekonomikos sektoriai. Todėl valstybės 
narės turėtų įgyvendinti papildomas 
politikos kryptis ir priemones, siekdamos 
papildomai apriboti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 2003/87/EB.

(5) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, buvo sukurta 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų prekybos sistema, 
taikoma tam tikriems ekonomikos 
sektoriams. Norint kuo mažesnėmis 
sąnaudomis pasiekti tikslą iki 2020 m. 
30 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. išmestu kiekiu, arba 20 %, jeigu 
bus atidėtas esminio susitarimo po 2012 
priėmimas, prie šio tikslo mažinti 
išmetamus kiekius turėtų prisidėti visi
ekonomikos sektoriai, įskaitant jūrų 
transportą. Todėl valstybės narės turėtų 
įgyvendinti papildomas politikos kryptis ir 
priemones, siekdamos papildomai apriboti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 
iš šaltinių, kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB.

Or. en
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Pagrindimas

Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad siekiant 50 % galimybės pasaulinį atšilimą sumažinti iki 20C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio temperatūra, pramoninės šalys turi 25–40 % sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 1990 m.. Tikslas sumažinti 30 % kelis 
kartus valstybių ir vyriausybių vadovų buvo pakartotas, ir nuo jo reikėtų pradėti planuoti 
valstybių narių priemones, siekiant ES klimato apsaugos tikslų.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Bendrijos sektoriai, kuriuose 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos ir kurie neįtraukti į Direktyvą Nr. 
2003/87/EB, turėtų ir toliau kiekvienais 
metais vienodai mažinti išmetimą po 
2020 m., – tai leistų šių dujų išmetimą iki 
2050 m. sumažinti 80 %, palyginti su 
1990 m., turint galutinį tikslą Europos 
Sąjungoje visiškai panaikinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, atsirandančių 
naudojant iškastinį kurą. Komisija iki 
2012 m. turėtų išnagrinėti šio tikslo 
tinkamumą remiantis tarptautiniais ES 
įsipareigojimais ir šiuolaikine 
klimatologija, atsižvelgiant į klimato kaitą 
ir į būtiną šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimą, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio, ir, jei tinkama, 
pateikti pasiūlymų diferencijuoti tikslą 
skirtingoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Europos Vadovų Taryba 2007 m. pažymėjo, kad iki 2050 m. pramoninėse valstybėse būtina 
60–80 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Siekdamos šio sumažinimo, 
valstybės narės privalo turėti ilgalaikę įvairių sektorių, pvz., namų, žemės naudojimo 
paskirties ir transporto, politiką, kad būtų išvengta tolesnių investicijų į infrastruktūrą, kuri 
nesuderinama su klimato apsaugos tikslais. Tai taip pat atitinka ETS pasiūlymą, kuriame 
siūlomas sumažinimas po 2020 m. 
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
sumažinimo kreditais, kurie buvo suteikti 
už 2008–2012 m. laikotarpiu sumažintus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius
įgyvendinant tų rūšių projektus, kuriuos 
tuo metu buvo patvirtinusios visos 
valstybės narės. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekių mažinimo kreditais, gautais 
sumažinus išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jei šie projektai 
buvo užregistruoti ir įgyvendinti 2008–
2012 m. laikotarpiu ir priskiriami projektų 
rūšims (projektų kategorijos), kurias tuo 
metu buvo patvirtinusios visos valstybės 
narės.

(10) Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
sumažinimo kreditais, kurie buvo suteikti 
už 2008–2012 m. laikotarpiu sumažintus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius 
įgyvendinant atsinaujinančios energijos ir 
paklausos veiksmingumo rūšių projektus, 
išskyrus didelių hidroelektrinių projektus, 
kuriuos tuo metu buvo patvirtinusios visos 
valstybės narės. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekių mažinimo kreditais, gautais 
sumažinus išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jei šie projektai 
buvo užregistruoti ir įgyvendinti 2008–
2012 m. laikotarpiu ir priskiriami 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektų rūšims (projektų 
kategorijos), išskyrus didelių 
hidroelektrinių projektus, kurias tuo metu 
buvo patvirtinusios visos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu tiems pramonės sektoriams, kuriuose dažnai patiriamas anglies dioksido 
nuotėkis, daryti išlygas, kai pagal ETS rengiamos specialios priemonės, skirtos tiems patiems 
sektoriams apsaugoti. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) indėlis į šiuos sektorius turėtų 
būti de facto pripažįstamas finansinėmis priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido 
nuotėkio.



PR\726643LT.doc 9/35 PE407.712v01-00

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Iki šiol labai mažai švarios plėtros 
mechanizmo (ŠPM) projektų 
įgyvendinama mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse (MIŠ). Kadangi Komisija remia 
teisingą ŠPM projektų paskirstymą, taip 
pat per Komisijos įsteigtą Pasaulinį klimato 
kaitos aljansą, reikėtų užtikrinti, jog bus 
priimami kreditai iš tų projektų, kurie bus 
pradėti įgyvendinti MIŠ 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jeigu atitinkamas 
projektų rūšis 2008–2012 m. laikotarpiu 
bus patvirtinusios visos valstybės narės. 
Šie kreditai turėtų būti priimami iki 
2016 m. arba kol bus sudarytas susitarimas 
su Bendrija (pasirenkama ankstesnė data).

(11) Iki šiol labai mažai švarios plėtros 
mechanizmo (ŠPM) projektų 
įgyvendinama mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse (MIŠ). Kadangi Komisija remia 
teisingą ŠPM projektų paskirstymą, taip 
pat per Komisijos įsteigtą Pasaulinį klimato 
kaitos aljansą, reikėtų užtikrinti, jog bus 
priimami kreditai iš tų projektų, kurie bus 
pradėti įgyvendinti MIŠ 2008–2012 m. 
laikotarpiui pasibaigus, jeigu atitinkamas 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektų rūšis, išskyrus 
didelių hidroelektrinių projektus, 2008–
2012 m. laikotarpiu bus patvirtinusios 
visos valstybės narės. Šie kreditai turėtų 
būti priimami iki 2016 m. arba kol bus 
sudarytas susitarimas su Bendrija 
(pasirenkama ankstesnė data).

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu tiems pramonės sektoriams, kuriuose dažnai patiriamas anglies dioksido 
nuotėkis, daryti išlygas, kai pagal ETS rengiamos specialios priemonės, skirtos tiems patiems 
sektoriams apsaugoti. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) indėlis į šiuos sektorius turėtų 
būti de facto pripažįstamas finansinėmis priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido 
nuotėkio.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant suteikti daugiau lankstumo 
ir skatinti besivystančių šalių tvarų 
vystymąsi, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pasinaudoti papildomais 
kreditais, gautais įgyvendinant projektus 

Išbraukta.
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pagal Bendrijos su trečiosiomis šalimis 
sudarytus susitarimus. Jei nebus 
pasirašytas tarptautinis susitarimas dėl 
klimato kaitos, kuriame būtų nustatytas 
kiekis, kuriuo savo išmetamus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekius privalėtų 
sumažinti išsivysčiusios šalys, bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektai po 2012 m. 
negalės būti tęsiami. Tačiau išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
sumažinimo kreditai, gauti įgyvendinant 
tokius projektus, turėtų būti ir toliau 
pripažįstami, sudarius susitarimus su 
trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
ir taip sustiprinti Bendrijos 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo, 
energetinio saugumo, naujovių diegimo ir 
konkurencingumo tikslų įgyvendinimą, kol 
nėra pasirašyto tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos, siūloma leisti, kad metinis 
bendras valstybių narių kreditų, gautų iš 
trečiosiose šalyse vykdomų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo projektų, naudojimas neturėtų 
viršyti 3 % atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Šis kiekis lygus 
trečdaliui viso kiekio, kuriuo valstybė 
narė turėtų sumažinti savo išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas 2020 

(13) Svarbu, kad valstybės narės ir toliau 
galėtų naudotis ŠPM kreditais, kad šių 
kreditų rinka veiktų ir po 2012 m. Siekiant 
užtikrinti šios rinkos veikimą ir kad 
Bendrija toliau mažintų išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
ir taip sustiprinti Bendrijos 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo, 
energetinio saugumo, naujovių diegimo ir 
konkurencingumo tikslų įgyvendinimą, kol 
nėra pasirašyto tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos, siūloma leisti, kad metinis 
bendras valstybių narių kreditų, gautų iš 
trečiosiose šalyse vykdomų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių 
mažinimo projektų, naudojimas neturėtų 
viršyti 1% atitinkamos valstybės narės 
2005 m. išmesto šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, kuriam netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB. Kol bus pasiektas 
šis susitarimas, atitikčiai pasiekti 
naudojamus Švaraus vystymosi 
mechanizmo kreditus po 2012 m. reikėtų 
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m. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nepanaudotą šio kiekio dalį 
perleisti kitoms valstybėms narėms.

sumažinti 50 %.

Or. en

Pagrindimas

Bendras sumažinimas 20 % nuo 2005 m. iki 2020 m. ne PTS sektoriams yra 1200 Mt. 
Komisijos pasiūlymas reikštų galimo išmetimo sumažinimą iki 700 Mt. vadovaujantis BĮ/ŠPM, 
pagal kurį reikalaujama sumažinti išmetimą šiuose sektoriuose daugiau nei 50  %. 
Pasiūlymas leisti šiek tiek kompensuoti net ir nesant tarptautinio susitarimo laikotarpiu po 
2012 m. turėtų būti atsargiai remiamas, tačiau atsižvelgiant į pagrįstą nerimą dėl jų kokybės 
ir papildomumo, siūloma kiekvienai tonai ES išmetimo kompensacijai reikalauti dviejų PEM. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Bendrija turėtų daug prisidėti prie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo šalyse, kurios yra JTBKKK 
narės, tačiau neįtrauktos į jo I priedą (I 
priedui nepriklausančios šalys). Šis I 
priedui nepriklausančių šalių indėlis į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą turėtų būti paremtas bendru su 
išmetamų dujų susijusiu veikimu viena 
linkme, siekiant pasaulinį atšilimą 
sumažinti iki 20C, palyginti su 
ikiindustrinio laikotarpio temperatūra, ir 
turėtų priklausyti nuo visuotinio ir 
visapusiško susitarimo laikotarpiui po 
2012 m. Šis Bendrijos išorinis 
įsipareigojimas sumažinti dujų išmetimą 
turėtų būti paskirstomas valstybėms 
narėms, atsižvelgiant į jų atitinkamą BNP 
vienam gyventojui. Valstybės narės turėtų 
skirti pakankamus išteklius siekdamos 
įgyvendinti įsipareigojimą sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą, įskaitant skirti didelę pelno, 
gauto organizuojant aukcionus pagal 
Direktyvą 2003/87/EB, dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad siekiant sumažinti pasaulinį atšilimą iki 20C, besivystančiose šalyse 
reikia visiškai pakeisti dabartinio verslo strategiją. 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 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Įsipareigojimų pagal šį sprendimą 
įgyvendinimo pažanga turėtų būti 
vertinama kiekvienais metais remiantis 
ataskaitomis, pateiktomis pagal 2004 m. 
vasario 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir 
Kioto protokolo įgyvendinimo. Šiose 
ataskaitose turėtų būti numatomi planai 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, kurie būtų paremti visų 
pagrindinių sektorių priemonėmis, 
numatomomis siekiant 2050 m. 
sumažinimo tikslų. Kas dvejus metus 
reikėtų įvertinti planuojamą pažangą, o 
2016 m. atlikti visapusišką šio sprendimo 
įgyvendinimo įvertinimą. Komisija, 
atlikdama dvejų metų vertinimą, turėtų 
įvertinti pažangą užtikrinant skirtingų 
sričių Bendrijos politikos (pvz., žemės 
ūkio, produktų reikalavimų, struktūrinės 
politikos, mokslinių tyrimų) indėlį 
mažinant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą ir atsiskaityti už šią 
pažangą.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Bendrijai pasirašius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, reikėtų 
atitinkamai pakoreguoti valstybių narių 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekių apribojimus, kad būtų galima 
pasiekti Bendrijos pagal šį susitarimą 
prisiimtą įsipareigojimą mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
atsižvelgiant į valstybių narių solidarumo 
principą ir poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje. Iš 
trečiosiose šalyse vykdomų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
projektų gautų kreditų, kuriais gali 
pasinaudoti kiekviena valstybė narė, kiekį 
reikėtų padidinti, tačiau ne daugiau kaip 
iki pusės papildomo kiekio, kuriuo turi 
būti sumažintas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas iš šaltinių, 
kuriems netaikoma Direktyva 
2003/87/EB.

(17) Bendrijai pasirašius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, reikėtų 
atitinkamai pakoreguoti valstybių narių 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekių apribojimus, kad būtų galima 
pasiekti Bendrijos pagal šį susitarimą 
prisiimtą įsipareigojimą mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
atsižvelgiant į valstybių narių solidarumo 
principą ir poreikį palaikyti tvarų 
ekonomikos augimą visoje Bendrijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad siekiant 50 % galimybės pasaulinį atšilimą sumažinti iki 20C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio temperatūra, pramoninės šalys turi 25–40 % sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 1990 m.. Be to besivystančiose šalyse 
reikia visiškai pakeisti dabartinio verslo strategiją.  Pramoninės valstybės pramoninės 
valstybės atsako už privalomą išmetamų dujų kiekio sumažinimą šalies viduje ir už indėlį į 
būtinus išmetamų dujų kiekio apribojimus išsivysčiusiose valstybėse 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Siekiant užtikrinti šio sprendimo 
efektyvumą, būtina jame numatyti 
mechanizmą, pagal kurį valstybei narei, 
kuri viršija numatytą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, būtų taikomos 
baudos, tolygios baudoms dėl įrenginių, 
nustatytoms pagal Direktyvą 2003/87/EB, 
ir atimamas atitinkamas CO2 kiekis iš 
suteikiamų leidimų vykstant kitam, pagal 
šią Direktyvą rengiamam, aukcionui. 
Visos pajamos iš šių baudų turėtų atitekti 
Bendrijos fondui, skirtam klimato kaitos 
sušvelninimo priemonėms finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant bendrų ES tikslų svarbu, kad valstybės narės laikytųsi šio sprendimo. Reikia 
veiksmingo laikymosi mechanizmo, kuris atitiktų mechanizmą, pagal ETS taikomą 
įrenginiams.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo sprendimu nustatomos taisyklės, 
pagal kurias nustatomas valstybių narių 
įnašas, siekiant įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą 2013–2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
išmetamus iš šaltinių, kuriems netaikoma 
Direktyva 2003/87/EB, ir atliekamas jo 
vertinimas. Tai taikoma ir tarptautinio 
jūrų transporto išmetamoms dujoms, 
nebent ir iki tol, kol jos pateks į 
Direktyvos 2003/87/EB ar kurio nors kito 
Bendrijos teisės akto, kuriuo siekiama 
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sumažinti tarptautinio jūrų transporto 
išmetamų dujų kiekį, apimtį.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Bendrija iki 2020 m. apribos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą iš 
šaltinių, neaptartų Direktyvoje 
2003/87/EB, iki kiekio, atitinkančio vieną 
trečdalį Bendrijos tikslo iki 2020 m. 
30 proc. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 
1990 m.*
_________
*Atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apribojimus ir kiekvienai valstybei 
narei skirtą CO2 kiekį tonomis skaičiuoja 
Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad siekiant 50 % galimybės pasaulinį atšilimą sumažinti iki 20C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio temperatūra, pramoninės šalys turi 25–40 % sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 1990 m.. Tikslas sumažinti 30 % kelis 
kartus valstybių ir vyriausybių vadovų buvo pakartotas, ir nuo jo reikėtų pradėti planuoti 
valstybių narių priemones, siekiant ES klimato apsaugos tikslų.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kol Bendrija nėra pasirašiusi būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 

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

Direktyva 2003/87/EB, išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, 
šio sprendimo bent I priede atitinkamai 
valstybei narei nustatytą procentinį dydį 
pritaikydama 2005 m. išmestam šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui*.

_______
*Atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apribojimus ir kiekvienai valstybei narei skirtą 
CO2 kiekį tonomis skaičiuoja Komisija.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai 
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo priede.

Pagal 3 dalį ir 4 straipsnį kiekviena 
valstybė narė kiekvienais metais tolygiai 
mažina šiuos išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius, siekdama 
užtikrinti, kad šie kiekiai neviršytų tai 
valstybei narei nustatyto 2020 m. 
didžiausio leidžiamo lygio, nurodyto šio 
sprendimo I priede*.

_______
*Atitinkamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apribojimus ir kiekvienai valstybei narei skirtą 
CO2 kiekį tonomis skaičiuoja Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuo 2013 iki 2019 m. valstybė narė gali 
į kitus metus perkelti 2 % tai valstybei 
narei pagal 2 dalį nustatyto išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančio dujų kiekio. 
Jeigu valstybės narės išmetamų dujų kiekis 
yra mažesnis nei nustatyta 2 dalyje, ji gali 
perkelti neišnaudotą kiekį į kitus metus.

3. Nuo 2013 iki 2019 m. valstybė narė gali 
į kitus metus perkelti 2 % tai valstybei 
narei pagal 2 dalį nustatyto išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančio dujų kiekio. 
Jeigu valstybės narės išmetamų dujų kiekis 
šalies viduje yra mažesnis nei nustatyta 2 
dalyje, skirtumą tarp išmetamų dujų 
kiekio šalies viduje ir kiekio, nustatyto 2 
dalyje, ji gali perkelti neišnaudotą kiekį į 
kitus metus.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei ateityje tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos sudarymas bus atidėtas, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
kas metai vienodai mažėja iki didžiausio 
kiekio, numatyto šio sprendimo priede, 
kuris atitinka trečdalį nuo 20 % bendro 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio, palyginti su 1990 m. 

Or. en

Pagrindimas

Šio sprendimo pagrindas yra tikslas 30 % sumažinti išmetimą, ir tai atitinka 
Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, rekomendacijas, o 
sumažinimas 20 % laikomas atsarginiu variantu, taikytinu tuo atveju, jei tarptautinio 
susitarimo priėmimas bus atidėtas.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei tarptautinis jūrų transportas nebus 
įtrauktas į Direktyvą 2003/87/EB ar į kokį 
kitą Bendrijos teisės aktą, skirtą šiam 
išmetimo kiekiui mažinti ir įtraukti jam į 
Bendrijos įsipareigojimus sumažinti šį 
kiekį iki 2014 ., Komisija iki 2015 m. 
priima priemones, skirtas šiam išmetimui 
sumažinti . Šios priemonės, skirtos 
neesminėms šio sprendimo nuostatoms iš 
dalies keisti papildant jį naujomis 
nuostatomis, priimamos pagal 9 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis

Išmetamas dujų kiekis 2020–2050 m. 
laikotarpiu

Bendrijos sektoriai, kuriuose išmetamos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, ir 
kurie neįtraukti į Direktyvą Nr. 
2003/87/EB, turėtų ir toliau kiekvienais 
metais vienodai mažinti išmetimą po 
2020 m., – tai leistų šių dujų išmetimą iki 
2050 m. sumažinti 80 %, palyginti su 
1990 m., turint galutinį tikslą Europos 
Sąjungoje visiškai panaikinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, atsirandančių 
naudojant iškastinį kurą. Komisija iki 
2012 m. turėtų išnagrinėti šio tikslo 
tinkamumą remiantis tarptautiniais ES 
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įsipareigojimais ir šiuolaikine 
klimatologija, atsižvelgiant į klimato kaitą 
ir į būtiną šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimą, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio, ir, jei tinkama, 
pateikti pasiūlymų diferencijuoti tikslą 
skirtingoms valstybėms narėms. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 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 ir 
paklausos veiksmingumo projektų rūšis, 
išskyrus didelių hidroelektrinių projektus, 
2008–2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės;

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu tiems pramonės sektoriams, kuriuose dažnai patiriamas anglies dioksido 
nuotėkis, daryti išlygas, kai pagal ETS rengiamos specialios priemonės, skirtos tiems patiems 
sektoriams apsaugoti. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) indėlis į šiuos sektorius turėtų 
būti de facto pripažįstamas finansinėmis priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido 
nuotėkio.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 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 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
veiksmingumo projektų rūšis, išskyrus 
didelių hidroelektrinių projektus, 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Direktyvą 
2003/87/EB patvirtino visos valstybės 
narės;

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu tiems pramonės sektoriams, kuriuose dažnai patiriamas anglies dioksido 
nuotėkis, daryti išlygas, kai pagal ETS rengiamos specialios priemonės, skirtos tiems patiems 
sektoriams apsaugoti. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) indėlis į šiuos sektorius turėtų 
būti de facto pripažįstamas finansinėmis priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido 
nuotėkio.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 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 
ir paklausos veiksmingumo projektų rūšis,
išskyrus didelių hidroelektrinių projektus,
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. 
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(pasirenkama ankstesnė data);

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu tiems pramonės sektoriams, kuriuose dažnai patiriamas anglies dioksido 
nuotėkis, daryti išlygas, kai pagal ETS rengiamos specialios priemonės, skirtos tiems patiems 
sektoriams apsaugoti. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) indėlis į šiuos sektorius turėtų 
būti de facto pripažįstamas finansinėmis priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido 
nuotėkio.

Pakeitimas 23

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 įgyvendinant 
projektus arba kitą išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekių mažinimo 
veiklą pagal Direktyvos 2003/87/EB 11a 
straipsnio 5 dalyje nurodytus susitarimus. 

2. Kol bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas, PTMV, naudojamas 
įgyvendinant įsipareigojimus pagal 3 
straipsnį, sumažinamas iki 50 %.

Or. en

Pagrindimas

Naujausiais tyrimais nustatyta, kad esama didelių būgštavimų dėl bendro įgyvendinimo ir 
švarios plėtros mechanizmo vientisumo ir pridėtinės vertės. Tuo atveju, kai kompensacijos 
nepapildomos ir tikros, jų naudojimas, siekiant laikytis reikalavimų, užuot sumažinus 
išmetimą, neigiamai paveiks klimatą.  Kol bus sudarytas naujas tarptautinis susitarimas, 
siūloma po 2012 m. šiuos kreditus sumažinti 50 %.
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Pakeitimas 24

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 PTMV tik siekdamos įgyvendinti 
įsipareigojimus pagal 4 a straipsnį. Šie 
PTMV gali būti naudojami tik iš tų 
trečiųjų šalių, kurios bus ratifikavusios šį 
susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

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.

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

Or. en

Pagrindimas

Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad siekiant 50 % galimybės pasaulinį atšilimą sumažinti iki 20C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio temperatūra, pramoninės šalys turi 25–40 % sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 1990 m.. Be to besivystančiose šalyse 
reikia visiškai pakeisti dabartinio verslo strategiją.  Pramoninės valstybės pramoninės 
valstybės atsako už privalomą išmetamų dujų kiekio sumažinimą šalies viduje ir už indėlį į 
būtinus išmetamų dujų kiekio apribojimus išsivysčiusiose valstybėse
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Bendrijos įsipareigojimas mažinti išorinį 
dujų išmetimą 

1. Sudarius būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos Bendrija ir valstybės 
narės nuo 2013 m. pradžios finansuoja 
išmatuojamą, atsiskaitomą, patikrinamą ir 
privalomą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimą šalyse, kurios 
yra JTBKKK narės, tačiau neįtrauktos į jo 
I priedą (I priedui nepriklausančios 
šalys).
2. Bendrijos įsipareigojimas mažinti 
išorinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą yra 205 milijonų tonų CO2
ekvivalento 2013 m. ir 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 
papildant jį naujomis nuostatomis, 
priimamos 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:
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 
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nepriklausančiose šalyse;
b) prisidėdamos prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, atsirandančių 
dėl miškų kirtimo ir miškų nykimo, 
mažinančių priemonių pagal tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, parengtą 
vadovaujantis JTBKKK;
c) pirkdamos anglies dioksido kreditus, 
pvz., pagal Švaraus vystymosi 
mechanizmą ar kitus mechanizmus 
įgyvendinamus pagal tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, parengtą 
vadovaujantis JTBKKK, laikantis 6 
straipsnio 5 dalies.
Projektai, programos ir (arba) strategijos, 
naudojami siekiant laikytis 3 dalies ir 
naudojami Bendrijos fondo, minimo 5a 
straipsnyje, neapima didelių 
hidroelektrinių ir atominių elektrinių 
projektų ir turėtų būti pridedami ir turėtų 
lemti pamatuojamą, atsiskaitomą ir 
patikrinamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimą.
Anglies dioksido kreditai pagal b ir c 
punktus skaičiuojami siekiant laikytis 
įsipareigojimų pagal 3 dalį po to, kai jie 
perkeliami į įrašą apie panaikinimą.
5. Valstybės narės užtikrina, kad jų dujų 
išmetimo politika 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 20C, besivystančiose šalyse 
reikia visiškai pakeisti dabartinio verslo strategiją. 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. 
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės savo metinėse 
ataskaitose, teikiamose pagal Sprendimo 
280/2004/EB 3 straipsnį, turėtų pranešti 
apie savo metinius išmetamus ŠESD 
kiekius, pasiektus įgyvendinant minėto 
sprendimo 3 straipsnį, ir geografinį 
naudojimosi kreditais paskirstymą pagal 4 
straipsnį, ir tikslo mažinti išorinį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą įgyvendinimą pagal 4a straipsnį.

Šiose ataskaitose taip pat pateikiama, kiek 
numatoma sumažinti išmetamų dujų kiekį 
visuose pagrindiniuose sektoriuose, 
siekiant 2020 m. ir 2050 m. mažinimo 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija vertina ES sektorinės politikos 
įtaką Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir galimam jo 
mažinimui pagal šią politiką. Atitinkamais 
atvejais Komisija teikia pasiūlymus, 
siekdama užtikrinti, kad ši politika 
atitinkamai prisidėtų siekiant 2020 m. ir 
2050 m. mažinimo tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 29

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. Bauda už 
perteklinį išmetimą mokama į Bendrijos 
fondą, skirtą klimato kaitos švelninimo 
priemonėms finansuoti.
2. Komisija imasi priemonių 1 dalyje 
nurodytam Bendrijos fondui įsteigti. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
sprendimo nuostatoms iš dalies keisti 
papildant jį naujomis nuostatomis, 
priimamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
3. Be priemonių, nurodytų 1 dalyje, 
bendras kiekis, kuriuo buvo viršyta 
anglies dioksido norma tonomis, 
atimamas iš tolesnio leidimo išduoto 
valstybei narei aukciono būdu pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 2 
dalį.

Or. en
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Pakeitimas 30

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, jei pagal šį susitarimą 
viršijamas Bendrijos tikslas iki 2020 m. 
30 % sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 
1990 m., 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.

Or. en

Pakeitimas 31

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, 

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

priimama pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 32

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.

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

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 pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai pasiūlymus, pagal kuriuos
numatomas valstybių narių naudojimasis 
papildomų rūšių projektų kreditais arba 
kitais mechanizmais, prireikus sukurtais 
pagal tarptautinį susitarimą, siekiant 
laikytis 4a straipsnio. 
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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

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VALSTYBIŲ NARIŲ IŠMETAMI 
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ 
DUJŲ KIEKIAI PAGAL 3 STRAIPSNĮ

VALSTYBIŲ NARIŲ IŠMETAMI 
ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ 
DUJŲ KIEKIAI PAGAL 3 STRAIPSNĮ, 

jei tarptautinio susitarimo priėmimas bus 
atidėtas

Or. en

Pagrindimas
Tarpvyriausybinės komisijos, sprendžiančios klimato kaitos klausimus, 4-ojoje vertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad siekiant 50 % galimybės pasaulinį atšilimą sumažinti iki 20C, 
palyginti su ikiindustrinio laikotarpio temperatūra, pramoninės šalys turi 25 – 40 % 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 1990 m.. 30 % sumažinimo 
tikslas kelis kartus buvo valstybių ir vyriausybių vadovų pakartotas ir reikėtų nuo jo pradėti, 
planuojant valstybių narių priemones, siekiant ES klimato apsaugos tikslų.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Faktai

2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba susitarė dėl Europos Sąjungos klimato apsaugos 
tikslų. Pagal tarptautinį susitarimą ES įsipareigotų iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, palyginti su 1990 m. kiekiais. Net ir be tarptautinio 
susitarimo ES savo iniciatyva šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą sumažintų ne 
mažiau kaip 20 %. Šis pasiūlymas sudaro vadinamojo ES klimato paketo, kurį Komisija 
pateikė šiems sprendimams įgyvendinti, dalį. ES prekybos taršos leidimais sistema apima apie 
pusę 2013 - 2020 m. ES taršos leidimų. Pasiūlymas dėl sprendimo dėl bendrų veiksmų apima
kitus sektorius (transporto, statybų, paslaugų, smulkesniųjų pramoninių įrenginių, žemės ūkio 
ir atliekų), o abi šios priemonės sudaro viršutinę ES išmetimo ribą. 

Išmetamo kiekio mažinimo tikslas

Komisijos pasiūlymas grindžiamas bendru tikslu iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetamą kiekį sumažinti 20 %; kai bus sudarytas tarptautinis susitarimas dėl klimato 
režimo po 2012 m., šis tikslas bus padidintas iki 30 %. Pramoninės šalys savo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą turi sumažinti 25-40 %, palyginti su 1990 m. Dėl šio intervalo 
visos pramoninės šalys, išskyrus JAV, susitarė atskirai 2007 m. Balyje vykusioje 
konferencijoje dėl klimato kaitos. Tikslas sumažinti išmetimą 20 % yra akivaizdžiai 
nepakankamas, atsižvelgiant į tai, kiek norima sumažinti šį išmetimą. Be to, Europos 
Parlamentas paragino (pvz., 2006 10 26) ES vidaus politikoje vadovautis 30 % tiksliniu 
išmetimo mažinimo rodikliu. 

Todėl pranešėjas siūlo šiame sprendime kaip atskaitos tašku vadovautis 30 % tiksliniu 
rodikliu, kuris atitinka IPCC rekomendacijas, o 20 % išmetimo mažinimo rodiklį palikti kaip 
alternatyvų tam atvejui, jei būtų vėluojama sudaryti tarptautinį susitarimą. Taip ES valstybės 
narės planus ir įgyvendinimo priemones nuo pat pradžių derintų pagal 30 % išmetimo
sumažinimo rodiklį. Šį tikslinį rodiklį vėliau nebūtų sunku sumažinti, jeigu susitarimas dėl 
klimato po 2012 m. nebūtų laiku sudarytas. Bet jei valstybės narės parengs ir planuos 
priemones vadovaudamosi tik 20 % tiksliniu dujų kiekio išmetimo mažinimo rodikliu, vėliau 
priemones sugriežtinti bus gerokai sunkiau. 

Naudojimasis Švarios plėtros mechanizmu/ bendru įgyvendinimu 

Pagal Komisijos pasiūlymą galima gana laisvai padidinti šalies šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą, jeigu kitos, ne ES šalys, ją atitinkamai sumažins – taip galima kompensuoti 
3 % PES nepriskirtų sektorių 2005 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, net ir tuo 
atveju, jei nebus sudarytas tarptautinis susitarimas ir bus siekiama 20 % išmetimo sumažinimo 
tikslo. 

Iš viso 2005 – 2020 m., jei bus siekiama 20 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
sumažinimo tikslo, išmetimą PES nepriskirtuose sektoriuose planuojama sumažinti 1200 Mt. 
Komisijos pasiūlymas reikštų, kad kompensacija pagal JI/CDM gali sudaryti iki 700 Mt, o tai
sudaro daugiau kaip 50 % šiuose sektoriuose reikalingos išmetimo sumažinimo apimties. 
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Kreditų pagal JI/CDM naudojimas neatitinka šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimo pramoninėse šalyse plano, pateikto IPCC 4-ojoje vertinimo ataskaitoje, pagal kurį 
šios šalys galėtų laikytis 2 laipsnių tikslo. Išmetimą būtina sumažinti 25-40 % palyginti su 
1990 m. Tai buvo patvirtinta pranešėjo vestame seminare (2008 m. birželio 3 d.) dėl CDM 
įtakos klimato paketui. Viena pagrindinių išvadų buvo ta, kad pramoninės šalys turėtų 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 25-40 % palyginti su 1990 m., o 
išsivysčiusios šalys turėtų jį sumažinti 15-30 % palyginti su savo įprasta veiklos praktika. 
Pramoninių šalių išmetimo kompensavimas naudojant CDM kreditus reikštų, kad 
besivystančios šalys greta išmetimo sumažinimo pagal CDM projektus, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą turėtų sumažinti dar 15-30 %. 

Be to, intensyvus JI/CDM naudojimas trukdo ES pasinaudoti tuo, kad mažėja iškastinio kuro 
naudojimas, dėl to didėja energetikos saugumas ir gerėja oro kokybė. Pasiekus šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslą ES, būtų sukurtas daug didesnis akstinas 
naujovėms. Ši nauda tampa dar didesnė augant naftos kainoms. Komisijos analizė, parodžiusi, 
kad dėl iškastinio kuro energijos iki 2020 m. būtų sutaupyta 50 mln. eurų, grindžiama 
prielaida, kad naftos kainos sudaro 60 JAV dolerių už barelį, tuo tarpu vieno naftos barelio 
kaina jau viršija 120 JAV dolerių ir prognozuojama, kad kitais metais pasieks 200 JAV 
dolerių lygį. 

Pranešėjo siūlymu, norint laikytis IPCC rekomendacijos ir užtikrinti stiprų akstiną naujovėms, 
2005 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas PES nepriskirtuose sektoriuose 
kompensavimo apimtį reikia sumažinti nuo 3 % iki 1 %.  

Neseniai buvo atlikta keletas tyrimų, kurie atskleidė rimtų nuogąstavimų dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo pagal CDM/JI sąžiningumo ir papildomumo.  Tais 
atvejais, kai kompensacijos nėra papildomos ir tikros, jų naudojimas užuot sumažinęs 
išmetimą šalies viduje turės neigiamo poveikio klimatui. 

Kol nesudarytas tarptautinis susitarimas, pranešėjo siūlymu kreditai, kurie bus naudojami po 
2012 m., turėtų būti sumažinti 50%. Po to, kai bus sudarytas tarptautinis susitarimas dėl 
klimato režimo po 2012 m., siūloma vietoj CDM/JI nustatyti papildomą išorinį įsipareigojimą 
sumažinti dujų išmetimą , kaip finansavimo priemonę klimato kaitos pasekmėms mažinti 
besivystančiose šalyse.

Pranešėjas taip pat mano, kad būtų netikslinga leisti naudoti kompensacijas tuose 
pramoniniuose sektoriuose, kuriems labiau būdingas anglies dioksido nuotėkis, jei pagal PES 
yra planuojamos specialios priemonės tiems sektoriams apsaugoti. Jeigu būtų leista naudoti 
kreditus iš CDM investicijų šiuose sektoriuose, de facto tai reikštų finansinį anglies dioksido 
nuotėkis skatinimą. 

Dėl to pranešėjas siūlo apriboti ne tik kompensacijų pagal CDM/JI apimtį, bet ir tipą. Tol, kol 
nebus sudarytas tarptautinis susitarimas dėl klimato režimo po 2012 m., nebus žinoma, kokių 
tipų kompensacijos pagal CDM bus leidžiamos ir galimos po 2012 m., nes tai bus bendrų 
derybų dalis. Pranešėjas siūlo nustatyti, kad priimtini būtų tik atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir į paklausą orientuoti energijos taupymo projektai.

Papildomas išorinis įsipareigojimas sumažinti dujų išmetimą
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Pranešėjas siūlo nustatyti atskirą išorinį įsipareigojimą sumažinti dujų išmetimą, kuris 
įsigaliotų tik po to, kai bus sudarytas tarptautinis susitarimas dėl klimato režimo po 2012 m.  
IPCC 4-ojoje vertinimo ataskaitoje teigiama, kad norint pasiekti, kad pasaulinis atšilimas 
sudarytų mažiau kaip 2 oC, būtina, net ir besivystančiose šalyse, gerokai pakeisti verslo 
praktiką. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad išsivysčiusių šalių pareiga  yra padėti sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą besivystančiose šalyse iki reikalingo lygio. 
Išsivysčiusios šalys privalo ne tik kartu finansuoti investicijas į klimato apsaugą 
besivystančiose šalyse, bet ir įgyvendinti privalomus vidaus išmetimo mažinimo tikslus, toks 
finansavimas neturėtų būti naudojamas kaip priemonė išmetimo valstybės viduje mažinimui 
kompensuoti. Todėl sudarius tarptautinį susitarimą turi būti nustatytas naujas įsipareigojimas 
dėl ES įnašo finansuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimui besivystančiose šalyse. 
Šis išorinis įsipareigojimas sumažinti dujų išmetimą būtų paskirstytas tarp valstybių narių 
pagal BVP vienam gyventojui ir būtų privalomas.

Išorinio įsipareigojimo sumažinti dujų išmetimą apimtis, 2013 m. - 250 mln. t CO2 
ekvivalentais per metus, iki 2020 m. šį rodiklį didinant iki 850 mln. t per metus, yra nustatytas 
remiantis Wuppertal instituto ir „Ecofys“ analize. Jų vertinimu, ne tik I priede nurodytos šalys 
turi sumažinti savo išmetimą 30 %, bet ir I priede nenurodytos šalys turi sumažinti savo 
išmetimą 5,7 tūkst t, palyginti su savo įprasta veiklos praktika. Jeigu šį sumažinimą 
finansuotų I priede nurodytos šalys ir jeigu jis būtų paskirstytas pagal 1990 m. išmetimą, ES 
dalis sudarytų apie 880 tūkst. t CO2 ekvivalentais. 

Išmetimo mažinimo po 2020 m. planas 

Europos Vadovų Taryba 2007 m. kovo mėn. nurodė, kad iki 2050 m. šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą būtina sumažinti 60-80 %. Tam, kad šio tikslo būtų galima 
pasiekti, valstybės narės turi suformuoti ilgalaikę politiką tam tikruose sektoriuose, t. y.: 
būsto, žemės naudojimo ir transporto, tam, kad būtų užkirstas kelias investicijoms į 
infrastruktūrą, neatitinkančioms klimato apsaugos tikslų. Pasiūlyme dėl PES taip pat 
pateikiamas išmetimo mažinimo po 2020 m. planas. Siekiant užtikrinti, kad šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ES toliau mažėtų ir po 2020 m., būtina priimti išmetimo
mažinimo po tų metų planą, kuriame būtų numatyta iki 2050 m. metinį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą sumažinti 80 %, palyginti su 1990 m.

Įgyvendinimo užtikrinimas

Pagal Komisijos pasiūlymą valstybės narės turi kasmet tolygiai iki 2020 m. mažinti savo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą PES nepriskirtuose sektoriuose. Jos gali iki 2 % 
savo išmetimo normos skolintis iš kitų metų apimties arba tą patį kiekį perkelti į kitus metus.

Tam, kad būtų pasiektas bendras ES tikslas, svarbu, kad valstybės narės laikytųsi teisiškai 
privalomų savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo normų. Tačiau norint užtikrinti 
įsipareigojimų laikymąsi, galima pasitelkti tik įprastą pažeidimų procedūrą, kuri šiam tikslui 
yra pernelyg lėta ir sudėtinga. 

Todėl būtinos operatyvesnės sankcijos. Pranešėjas siūlo taikyti baudas, panašias į tas, kurios 
jau taikomos pagal PES. Be to, taip pat laikantis pagal PES taikomų reikalavimų, siūloma, 
kad kiekviena valstybė narė tą patį kiekį tonomis atimtų iš rezervo, kurį ta valstybė narė 
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parduoda pagal PES. Taip būtų nepažeista viršutinė ES norma. 

Aprėptis

Visiems į PES neįtrauktiems sektoriams turėtų galioti Sprendimas dėl bendrų veiksmų. 
Artimiausiu metu į PES bus įtrauktas aviacijos sektorius. Tarptautinio jūrų transporto 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas nėra įtraukta į jokį Komisijos pasiūlymą, 
nepaisant didelio jos poveikio ir pakartotinių Europos Parlamento raginimų imtis priemonių 
prieš išmetimą jūroje. Pranešėjas siūlo šį sprendimą taikyti tarptautinio jūrų transporto 
išmetimui, jeigu ir tol, kol jis nebus įtrauktas į PES arba jam nebus taikoma kita Bendrijos 
teisinė priemonė. 
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ANNEX

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce
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Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis


