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Pakeitimas 44
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias šalis ir skatinti jame 
dalyvauti besivystančias šalis.

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias ir naujas pramonines šalis ir 
skatinti jame dalyvauti besivystančias šalis.

Or. en

Pagrindimas

In view of the ever increasing share of newly industrialised countries’ emissions, it is 
necessary to set the aim of ensuring their participation, not only the aim to encourage them to 
do so.
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Pakeitimas 45
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias šalis ir skatinti jame 
dalyvauti besivystančias šalis.

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias šalis ir užtikrinti, kad jame 
dalyvautų besivystančios šalys.

Or. en

Pagrindimas

It is necessary to set the aim of ensuring the participation developing countries, not only the 
aim to encourage them to do so.
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Pakeitimas 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Iki 2050 m. 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį reikėtų sumažinti ne 
mažiau kaip 50 %, palyginti su 1990 m. 
Išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti 
mažinamas visuose ekonomikos 
sektoriuose.

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Iki 2050 m. 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį reikėtų sumažinti ne 
mažiau kaip 50 %, palyginti su 1990 m. 
Išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti 
mažinamas visuose ekonomikos, taip pat ir 
tarptautinės aviacijos bei jūrų transporto
sektoriuose. Tarptautinio jūrų transporto 
išmetamųjų teršalų kiekis iki 2015 m. 
turėtų būti įtrauktas į ES emisijos leidimų 
prekybos sistemą (ES LPS) arba į 
pasiūlymą 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.

Or. en
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Pakeitimas 47
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Kadangi teršalų išmetimo teisių kaina 
pridedama prie elektros, kurią naudojant 
neišmetama teršalų, kainos, dėl ES LPS 
žymiai kyla visos elektros kaina. Be to, 
Europos pramonės atstovai sumoka už 
išmetamą CO2 mokėdami už energiją.

Or. en

Pagrindimas

These problems are due to the market-based wholesale pricing system of electricity.

Pakeitimas 48
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) Dėl elektros didmeninių kainų 
sistemos pagal šią direktyvą būtų 
sudaromos sąlygos naujoms investicijoms 
į teršalų į aplinką neišmetantiems 
branduoliniams įrenginiams.

Or. en

Pagrindimas

The pricing system of electricity favours emission-free power generation. The price of all 
electricity is, in practice, increased by the price of the emission allowances and is 
independent on the production cost or use of allowances in the electricity generation.
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Pakeitimas 49
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) Siekiant išvengti finansinio 
piktnaudžiavimo reikia užtikrinti, kad ES 
LPS emisijos leidimai finansų rinkose
nebūtų verčiami vertybiniais popieriais. 
Kitokiu atveju, dėl spekuliavimo kiltų 
didelių problemų nustatant leidimų ir 
elektros kainas.

Or. en

Pagrindimas

If the emission allowances are securitised, the lesson is not learned from the recent problems 
of the mortgage market in the USA where subprime loans were packed into risky bundles with 
other securities. If the emission allowances can be freely transferred into financial products 
market forces will use them for speculative purposes in order to create scarcity and financial 
profits, at the detriment of consumers of electricity, households and industry alike.

Pakeitimas 50
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, iki 
2020 m. tiems įrenginiams pagal suteiktus 
leidimus leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
turėtų būti 21 % mažesnis už jų 2005 m. 

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, iki 
2020 m. tiems įrenginiams pagal suteiktus 
leidimus leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
turėtų būti 21 % mažesnis už jų 2005 m. 
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išmestą teršalų kiekį. išmestą teršalų kiekį. Norint užtikrinti, kad 
perėjimas nuo 20 % iki 30 % mažesnio 
išmetamųjų dujų kiekio nebūtų toks 
žymus, ES LPS būtų naudinga iš karto 
pereiti prie 25 % mažesnio išmetamųjų 
dujų kiekio.

Or. nl

Pakeitimas 51
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, iki 
2020 m. tiems įrenginiams pagal suteiktus 
leidimus leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
turėtų būti 21 % mažesnis už jų 2005 m. 
išmestą teršalų kiekį.

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, iki 
2020 m. tiems įrenginiams pagal suteiktus 
leidimus leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
turėtų būti 21 % mažesnis už jų 2005 m. 
išmestą teršalų kiekį, taigi daugiau negu 
30 % mažesnis už jų 1990 m. išmestą 
teršalų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.
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Pakeitimas 52
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, iki 
2020 m. tiems įrenginiams pagal suteiktus 
leidimus leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
turėtų būti 21 % mažesnis už jų 2005 m. 
išmestą teršalų kiekį.

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
tarptautiniu mastu pripažintu Kioto 
protokole nurodytu 1990 m. kiekiu, 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, iki 2020 m. tiems 
įrenginiams pagal suteiktus leidimus 
leidžiamas išmesti teršalų kiekis turėtų būti 
21 % mažesnis už jų 2005 m. išmestą 
teršalų kiekį.

Or. de

Pagrindimas

On this calculation the total permitted emission level would amount to 4.65 billion tonnes by 
applying a reduction of 20% below 1990. By 2020, reductions of 2.67 billion tonnes are to be 
achieved by sectors not included in the ETS. The calculation also shows – contrary to the 
Commission's assertion – that the sectors covered by the ETS must be required to make a 
15% reduction compared with 2005.

Pakeitimas 53
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kad Bendrijos sistema būtų 
patikimesnė ir prognozuojamesnė, reikėtų 
apibrėžti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Bendrijos sistemos indėlį siekiant 

(5) Kad Bendrijos sistema būtų 
patikimesnė ir prognozuojamesnė, reikėtų 
apibrėžti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Bendrijos sistemos indėlį siekiant 
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tikslo daugiau nei 20 % sumažinti bendrą 
išmetamųjų teršalų kiekį, ypač 
atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 
tikslą iki 2020 m. teršalų kiekį sumažinti 
30 % – tai būtina moksliniu požiūriu, kad 
būtų galima išvengti pavojingos klimato 
kaitos.

tikslo daugiau nei 20 % sumažinti bendrą 
išmetamųjų teršalų kiekį, ypač 
atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 
tikslą iki 2020 m. teršalų kiekį sumažinti 
30 % – tai būtina moksliniu požiūriu, kad 
būtų galima išvengti pavojingų klimato 
kaitos pasekmių, su sąlyga, jog kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigoja panašiai 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
ekonomiškai pažangesnės besivystančios 
šalys prisideda atitinkamai pagal savo 
įsipareigojimus ir pajėgumus. Reikia 
užtikrinti sąžiningą Bendrijos sistemos ir 
kitų ekonomikos sektorių atsakomybės 
pasidalijimą, kuris būtų grindžiamas 
moksliniais duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Any further reduction of the EU must be in line with equivalent measures by countries 
towards which there is a risk of carbon leakage.

Pakeitimas 54
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Ypač daug energijos naudojančios 
pramonės įmonės turėtų būti atleistos nuo 
dalyvavimo prekybos leidimais aukcione. 
Ši taisyklė turėtų galioti bent jau iki 
2020 m. ir, sudarius tarptautinį 
susitarimą, po jų. Nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius neturėtų būti ribojamas, 
bet išlikti 100 %. Daug energijos 
naudojančių pramonės įmonių 
privalomas atleidimas turėtų būti 
nutraukiamas tik tuomet, kai Kioto 
protokolą pakeičiančiame tarptautiniame 
susitarime pramonės įmonėms bus 
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užtikrintos vienodos konkurencinės 
sąlygos visame pasaulyje.

Or. de

Pagrindimas

The energy-intensive industries need reliable planning bases in order to make investments 
and thus have a fair chance in international competition.

Pakeitimas 55
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Augantys medžiai, taip pat medis ir jo 
gaminiai – tai labai svarbus anglies 
junginių sekvestracijos ir saugojimo 
šaltinis. Be to, panaudojant medieną 
galima pakeisti iškastinį kurą ir taip 
kovoti su šiltnamio efektu. Taigi miškai –
natūralios anglies junginių saugyklos, 
tačiau šie anglies junginiai išmetami į 
atmosferą, kai miškai naikinami ir 
deginami, todėl siekiant sušvelninti 
pasaulinį atšilimą svarbu pradėti taikyti 
miškų apsaugos priemones. 

Or. fr

Pagrindimas

Change in land use (e.g. deforestation in tropical areas) is said to be responsible for 20% of 
global greenhouse gas emissions. Annual greenhouse gas emissions linked to deforestation 
alone amount to 6 billion tonnes of CO2 equivalent. 

In France alone, storage represents 15.6 million tonnes of carbon and traps 10% of 
greenhouse gas emissions. The replacement value is estimated at 14 million tonnes of carbon. 
Without forests and timber, France would emit 108 million tonnes more carbon, in other 
words 20% extra.
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Pakeitimas 56
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) Ši direktyva neturėtų būti taikoma 
įrenginiams, kurių išmetamas CO2 kiekis 
per metus neviršija 25 000 CO2;

Or. de

Pagrindimas

Installations emitting less than 25 000 tonnes of CO2 per year account for only a small share 
of total industrial CO2 emissions and should therefore be excluded from the scope of the 
directive. This will also significantly reduce the burden of bureaucracy for SMEs.

Pakeitimas 57
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) Atsižvelgiant į miškininkystės 
sektoriaus dideles galimybes švelninti 
pasaulinio atšilimo pasekmes, reikia 
numatyti iniciatyvas, kurias taikant jis 
būtų gerinamas ir vystomas, taip pat 
tinkamai atsižvelgti į kitas miškų 
funkcijas. 

Or. fr

Pagrindimas

The IPCC 2007 report states, ‘in the long term, a sustainable forest management strategy 
aimed at maintaining or increasing forest carbon stocks, while producing an annual 
sustained yield of timber, fibre or energy from the forest, will generate the largest sustained 
mitigation benefit’. Account should also be taken of the European Parliament’s resolution of 
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15 November 2007, which calls on the Commission to include certain forestry-related 
activities in the ETS. 

Pakeitimas 58
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Direktyvos 2003/87/EB ir Direktyva 
2004/101/EB, pagal kurią keičiama 
Direktyva 2003/87/EB, turėtų būti 
suderinamos su Kioto protokole 
numatytomis priemonėmis dėl veiklos, 
susijusios su žemės naudojimu, žemės 
naudojimo paskirties keitimu ir 
miškininkyste (angl. LULUCF).

Or. fr

Pagrindimas

The Kyoto Protocol assigns statistical targets for greenhouse gas emissions to the 
industrialised countries listed in Annex B. Several articles refer to LULUCF activities, 
namely afforestation, reforestation, deforestation, forestry management, agricultural land 
management, pasture management and revegetation. 

Pakeitimas 59
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b) ES LPS turėtų būti visiškai susieta su 
Kioto protokole numatytomis projektais 
grindžiamomis priemonėmis įtraukiant 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
paskirties keitimo ir miškininkystės veiklą 
į Direktyvos 2003/87/EB ir Direktyvos 
2004/101/EB, pagal kurią keičiama 
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Direktyva 2003/87/EB, taikymo sritį.

Or. fr

Pagrindimas

Directive 2004/101/EC of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC excludes from its 
scope activities related to forestry and agriculture.

The forestry industry and several environmental organisations support the inclusion of 
LULUCF activities within the EU ETS. They stress the crucial impact of these activities on 
climate change, pointing out that deforestation is actually responsible for 20% of global 
greenhouse gas emissions. Including these activities would also be a way of promoting 
sustainable development in the non-industrialised countries.

Pakeitimas 60
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) Komisija, atsižvelgdama į Balyje 
vykusioje konferencijoje pateiktus 
pasiūlymus ir techninę pažangą, turėtų 
svarstyti planą, kaip įtraukti žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės veiklą į 
Direktyvos 2003/87/EB ir Direktyvos 
2004/101/EB, pagal kurią keičiama 
Direktyva 2003/87/EB, taikymo sritį. Ji 
vėliausiai iki 2008 m. pabaigos Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti 
teisėkūros pasiūlymą šiuo klausimu.

Or. fr

Pagrindimas

Some Member States have criticised the Commission for failing to provide proper justification 
of its decision to exclude LULUCF activities and regret this decision, bearing in mind that the 
conclusions of the European Council of 9 March 2007 and the European Parliament 
resolution of 15 November 2007 on the Bali Climate Conference called on the Commission to 
consider including LULUCF activities in the EU ETS. Including these activities in the 



AM\728287LT.doc 15/93 PE407.871v01-00

LT

developing countries would represent a not inconsiderable source of finance, capable of 
ensuring biodiversity protection and rehabilitation of damaged forests. 

Pakeitimas 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 10 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų 
leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės. Taikant šią ribą gaunama 
didžiausia nauda, susijusi su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Atsisakius penkerių metų trukmės 
leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 25 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų 
leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės. Taikant šią ribą gaunama 
didžiausia nauda, susijusi su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Atsisakius penkerių metų trukmės 
leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

Or. de

Pagrindimas

The cost of bureaucracy and additional costs for SMEs should be kept as low as possible. 
This justifies raising the limit for small installations to 25 000 tonnes of CO2 per year, 
provided that such installations achieve emissions reductions by other means.
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Pakeitimas 62
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 
skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 
vidurio ir užtikrinant, kad ilgainiui taikant 
emisijos leidimų sistemą teršalų kiekis 
mažėtų laipsniškai ir prognozuojamai. Kad 
Bendrijos sistema rentabiliai padėtų 
įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 
2020 m. bendrą išmetamųjų teršalų kiekį 
sumažinti bent 20 %, leidimų skaičius per 
metus turėtų sumažėti 1,74 %, palyginti su 
leidimų, kuriuos valstybės narės išduoda 
pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. valstybių narių nacionalinių 
paskirstymo planų, skaičiumi.

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 
skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 
vidurio ir užtikrinant, kad ilgainiui taikant 
emisijos leidimų sistemą teršalų kiekis 
mažėtų laipsniškai ir prognozuojamai. Kad 
Bendrijos sistema rentabiliai padėtų 
įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 
2020 m. bendrą išmetamųjų teršalų kiekį 
sumažinti bent 20 %, leidimų skaičius per 
metus turėtų mažėti laikantis pastovaus 
1,10% mažinimo koeficiento, palyginti su 
leidimų, kuriuos valstybės narės išduoda 
pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. valstybių narių nacionalinių 
paskirstymo planų, skaičiumi.

Or. de

Pagrindimas

On this calculation the total permitted emission level would amount to 4.65 billion tonnes by 
applying a reduction of 20% below 1990. By 2020, reductions of 2.67 billion tonnes are to be 
achieved by sectors not included in the ETS. The calculation also shows – contrary to the 
Commission's assertion – that the sectors covered by the ETS must be required to make a 
15% reduction compared with 2005. The annual amount of reduction should change 
accordingly.

Pakeitimas 63
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 



AM\728287LT.doc 17/93 PE407.871v01-00

LT

skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 
vidurio ir užtikrinant, kad ilgainiui taikant 
emisijos leidimų sistemą teršalų kiekis 
mažėtų laipsniškai ir prognozuojamai. Kad 
Bendrijos sistema rentabiliai padėtų 
įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 
2020 m. bendrą išmetamųjų teršalų kiekį 
sumažinti bent 20 %, leidimų skaičius per 
metus turėtų sumažėti 1,74 %, palyginti su 
leidimų, kuriuos valstybės narės išduoda 
pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. valstybių narių nacionalinių 
paskirstymo planų, skaičiumi.

skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 
vidurio ir užtikrinant, kad ilgainiui taikant 
emisijos leidimų sistemą teršalų kiekis 
mažėtų laipsniškai ir prognozuojamai. Kad 
Bendrijos sistema rentabiliai padėtų 
įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 
2020 m. bendrą išmetamųjų teršalų kiekį 
sumažinti bent 25 %, leidimų skaičius per 
metus turėtų sumažėti 2 %, palyginti su 
leidimų, kuriuos valstybės narės išduoda 
pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. valstybių narių nacionalinių 
paskirstymo planų, skaičiumi.

Or. xm

Pagrindimas

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 
unless the Commission shows that a different factor should apply.

Pakeitimas 64
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 21 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m. 
praneštu kiekiu, atsižvelgiant į sistemos 
taikymo srities išplėtimo nuo 2005–
2007 m. iki 2008–2012 m. laikotarpio 
poveikį ir prekybos sektoriaus 2005 m. 
išmetamųjų teršalų duomenis, naudotus 
vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 2008–
2012 m. nacionalinius paskirstymo planus; 
todėl 2020 m. galima išduoti daugiausia
1720 milijonų leidimų. Tikslūs išmetamųjų 

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 15 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m. 
praneštu kiekiu, atitinkamai xx % 
sumažėjęs išmetamųjų teršalų kiekis, 
palyginti su 1990 m., atsižvelgiant į 
sistemos taikymo srities išplėtimo nuo 
2005–2007 m. iki 2008–2012 m. 
laikotarpio poveikį ir prekybos sektoriaus 
2005 m. išmetamųjų teršalų duomenis, 
naudotus vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 
2008–2012 m. nacionalinius paskirstymo 
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teršalų kiekiai bus apskaičiuoti tuomet, kai 
valstybės narės išduos leidimus pagal 
Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, nes tam 
tikriems įrenginiams suteikiami leidimai 
bus patvirtinti su sąlyga, kad jų išmetamas 
teršalų kiekis būtų pagrįstas ir patikrintas.
Kai 2008–2012 m. laikotarpio leidimai bus 
išduoti, Komisija paskelbs visą Bendrijos 
leidimų skaičių. Visą Bendrijos leidimų 
skaičių reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į 
įrenginius, kuriems Bendrijos sistema 
pradedama taikyti 2008–2012 m. 
laikotarpiu arba nuo 2013 m.

planus; todėl 2020 m. galima išduoti 
daugiausia 1850 milijonų leidimų
įrenginiams, kuriems skirta leidimų 2008–
2012 m., ir maždaug 130 milijonų 
sertifikatų sektoriams ir dujoms, kurie iš 
naujo įtraukiami po 2013 m. Tikslūs 
išmetamųjų teršalų kiekiai ir procentinis 
mažinimo koeficientas bus apskaičiuoti 
tuomet, kai valstybės narės išduos leidimus 
pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, 
nes tam tikriems įrenginiams suteikiami 
leidimai bus patvirtinti su sąlyga, kad jų 
išmetamas teršalų kiekis būtų pagrįstas ir 
patikrintas. Kai 2008–2012 m. laikotarpio 
leidimai bus išduoti, Komisija paskelbs 
visą Bendrijos leidimų skaičių. Visą 
Bendrijos leidimų skaičių reikėtų 
pakoreguoti atsižvelgiant į įrenginius, 
kuriems Bendrijos sistema pradedama 
taikyti 2008–2012 m. laikotarpiu arba nuo 
2013 m.

Or. de

Pagrindimas

For reasons of transparency, the figures should also be calculated by comparison with 1990 
levels. The Commission is called upon to do this. This amendment also makes an adjustment 
to take account of the results of other calculations.

Pakeitimas 65
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 21 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m. 
praneštu kiekiu, atsižvelgiant į sistemos 
taikymo srities išplėtimo nuo 2005–
2007 m. iki 2008–2012 m. laikotarpio 
poveikį ir prekybos sektoriaus 2005 m. 

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 21 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m. 
praneštu kiekiu, o tai yra daugiau negu 
30 % mažesnis išmetamųjų teršalų kiekis, 
palyginti su 1990 m., atsižvelgiant į 
sistemos taikymo srities išplėtimo nuo 
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išmetamųjų teršalų duomenis, naudotus 
vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 2008–
2012 m. nacionalinius paskirstymo planus; 
todėl 2020 m. galima išduoti daugiausia 
1720 milijonų leidimų. Tikslūs išmetamųjų 
teršalų kiekiai bus apskaičiuoti tuomet, kai 
valstybės narės išduos leidimus pagal 
Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, nes tam 
tikriems įrenginiams suteikiami leidimai 
bus patvirtinti su sąlyga, kad jų išmetamas 
teršalų kiekis būtų pagrįstas ir patikrintas. 
Kai 2008–2012 m. laikotarpio leidimai bus 
išduoti, Komisija paskelbs visą Bendrijos 
leidimų skaičių. Visą Bendrijos leidimų 
skaičių reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į 
įrenginius, kuriems Bendrijos sistema 
pradedama taikyti 2008–2012 m. 
laikotarpiu arba nuo 2013 m.

2005–2007 m. iki 2008–2012 m. 
laikotarpio poveikį ir prekybos sektoriaus 
2005 m. išmetamųjų teršalų duomenis, 
naudotus vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 
2008–2012 m. nacionalinius paskirstymo 
planus; todėl 2020 m. galima išduoti 
daugiausia 1720 milijonų leidimų. Tikslūs 
išmetamųjų teršalų kiekiai bus apskaičiuoti 
tuomet, kai valstybės narės išduos leidimus 
pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, 
nes tam tikriems įrenginiams suteikiami 
leidimai bus patvirtinti su sąlyga, kad jų 
išmetamas teršalų kiekis būtų pagrįstas ir 
patikrintas. Kai 2008–2012 m. laikotarpio 
leidimai bus išduoti, Komisija paskelbs 
visą Bendrijos leidimų skaičių. Visą 
Bendrijos leidimų skaičių reikėtų 
pakoreguoti atsižvelgiant į įrenginius, 
kuriems Bendrijos sistema pradedama 
taikyti 2008–2012 m. laikotarpiu arba nuo 
2013 m.

Or. en

Pagrindimas

The usual reference year is 1990. Therefore, the approximate percentage of CO2 reduction, 
which will be achieved by the EU ETS in 2020 should also be indicated compared to 1990. 
This is of particular importance for the international negotiations where the EU has to show 
what it has achieved since 1990. 30% was given by the European Commission at the EP 
hearing on 15 May 2008.

Pakeitimas 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
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ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo būdas 
turėtų būti aukcionai, nes paprastai 
laikoma, kad tai paprasčiausia ir 
ekonomiškai veiksmingiausia sistema. Be 
kita ko, taip turėtų būti išvengta netikėtai 
didelio pelno, o naujiems rinkos dalyviams 
ir sparčiau nei vidutiniškai augančios 
ekonomikos šalims būtų sudarytos tokios 
pat konkurencijos sąlygos, kaip ir 
esamiems įrenginiams.

ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. 
Santykiniais taršos rodikliais ir faktine 
gamyba grindžiami nemokami leidimai –
tai ekonomiškai veiksmingiausia sistema, 
kuri sudarytų sąlygas numatyti 
skatinamąsias priemones, skirtas mažai 
anglies junginių išmetančioms 
technologijoms ir siekiant mažinimo 
tikslų. Be kita ko, taip turėtų būti išvengta 
netikėtai didelio pelno, o naujiems rinkos 
dalyviams ir sparčiau nei vidutiniškai 
augančios ekonomikos šalims būtų 
sudarytos tokios pat konkurencijos sąlygos, 
kaip ir esamiems įrenginiams.

Or. en

Pagrindimas

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.

Pakeitimas 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo būdas 
turėtų būti aukcionai, nes paprastai 
laikoma, kad tai paprasčiausia ir 
ekonomiškai veiksmingiausia sistema. Be 
kita ko, taip turėtų būti išvengta netikėtai 
didelio pelno, o naujiems rinkos dalyviams 
ir sparčiau nei vidutiniškai augančios 

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo būdas 
privalo būti aukcionai, nes paprastai 
laikoma, kad tai paprasčiausia ir 
ekonomiškai veiksmingiausia sistema. Be 
kita ko, taip turėtų būti išvengta netikėtai 
didelio pelno, o naujiems rinkos dalyviams 
ir sparčiau nei vidutiniškai augančios 
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ekonomikos šalims būtų sudarytos tokios 
pat konkurencijos sąlygos, kaip ir
esamiems įrenginiams.

ekonomikos šalims būtų sudarytos tokios 
pat konkurencijos sąlygos, kaip ir 
esamiems įrenginiams.

Or. fr

Pagrindimas

This amendment is based on the need for predictability.

Pakeitimas 68
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Visos valstybės narės turės nemažai 
investuoti, kad iki 2020 m. sumažintų savo 
CO2 taršos intensyvumą, o valstybės 
narės, kurių pajamos vienam gyventojui 
vis dar gerokai mažesnės už Bendrijos 
vidurkį ir kurios dar tik vejasi 
turtingesnes valstybes nares, taip pat turės 
dėti daug pastangų, kad pagerintų 
energijos vartojimo efektyvumą. Siekiant 
užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui 
Bendrijos vidaus rinkoje ir užtikrinti 
didžiausią ekonominį efektyvumą ES 
pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, būtų nepagrįsta 
atskirų valstybių narių ekonomikos 
sektoriams Bendrijos sistemoje taikyti 
skirtingą tvarką. Todėl valstybių narių, 
kuriose pajamos vienam gyventojui 
santykinai mažesnės, o augimo 
perspektyvos geresnės, pastangoms remti 
būtina parengti kitus mechanizmus. 90 % 
visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005 m. 
išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo 
ir ekonomikos augimo Bendrijoje, 10 % 

Išbraukta.



PE407.871v01-00 22/93 AM\728287LT.doc

LT

šio kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti 
prie klimato kaitos poveikio. Paskirstant 
šiuo 10 % reikėtų atsižvelgti į pajamų 
vienam gyventojui lygį 2005 m. bei 
ekonomikos augimo perspektyvas 
valstybėse narėse ir daugiau leidimų skirti 
toms valstybėms narėms, kuriose žemas 
pajamų vienam gyventojui lygis ir geros 
augimo perspektyvos. Valstybės narės, 
kuriose vidutinis pajamų vienam 
gyventojui lygis daugiau nei 20 % viršija 
Bendrijos vidurkį, turėtų prisidėti prie šio 
paskirstymo, išskyrus tuos atvejus, kai 
tiesioginės viso paketo išlaidos, 
apskaičiuotos SEC(2008) 85, viršija 0,7 % 
BVP.

Or. en

Pakeitimas 69
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Visos valstybės narės turės nemažai 
investuoti, kad iki 2020 m. sumažintų savo 
CO2 taršos intensyvumą, o valstybės narės, 
kurių pajamos vienam gyventojui vis dar 
gerokai mažesnės už Bendrijos vidurkį ir 
kurios dar tik vejasi turtingesnes valstybes 
nares, taip pat turės dėti daug pastangų, kad 
pagerintų energijos vartojimo efektyvumą. 
Siekiant užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymui Bendrijos vidaus rinkoje ir 
užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą 
ES pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, būtų nepagrįsta atskirų 
valstybių narių ekonomikos sektoriams 
Bendrijos sistemoje taikyti skirtingą tvarką. 
Todėl valstybių narių, kuriose pajamos 
vienam gyventojui santykinai mažesnės, o 

(14) Visos valstybės narės turės nemažai 
investuoti, kad iki 2020 m. sumažintų savo 
CO2 taršos intensyvumą, o valstybės narės, 
kurių pajamos vienam gyventojui vis dar 
gerokai mažesnės už Bendrijos vidurkį ir 
kurios dar tik vejasi turtingesnes valstybes 
nares, taip pat turės dėti daug pastangų, kad 
pagerintų energijos vartojimo efektyvumą. 
Siekiant užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymui Bendrijos vidaus rinkoje ir 
užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą 
ES pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, būtų nepagrįsta atskirų 
valstybių narių ekonomikos sektoriams 
Bendrijos sistemoje taikyti skirtingą tvarką. 
Todėl valstybių narių, kuriose pajamos 
vienam gyventojui santykinai mažesnės, o 
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augimo perspektyvos geresnės, pastangoms 
remti būtina parengti kitus mechanizmus. 
90 % visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005 m. 
išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo ir 
ekonomikos augimo Bendrijoje, 10 % šio 
kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio. Paskirstant šiuo
10 % reikėtų atsižvelgti į pajamų vienam 
gyventojui lygį 2005 m. bei ekonomikos 
augimo perspektyvas valstybėse narėse ir 
daugiau leidimų skirti toms valstybėms 
narėms, kuriose žemas pajamų vienam 
gyventojui lygis ir geros augimo 
perspektyvos. Valstybės narės, kuriose 
vidutinis pajamų vienam gyventojui lygis 
daugiau nei 20 % viršija Bendrijos vidurkį, 
turėtų prisidėti prie šio paskirstymo, 
išskyrus tuos atvejus, kai tiesioginės viso 
paketo išlaidos, apskaičiuotos 
SEC(2008) 85, viršija 0,7 % BVP.

augimo perspektyvos geresnės, pastangoms 
remti būtina parengti kitus mechanizmus. 
90 % visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005 m. 
išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo ir 
ekonomikos augimo Bendrijoje, 10 % šio 
kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio. Paskirstant šiuos
10 % reikėtų atsižvelgti į pajamų vienam 
gyventojui lygį 2005 m. bei ekonomikos 
augimo perspektyvas valstybėse narėse ir 
daugiau leidimų skirti toms valstybėms 
narėms, kuriose žemas pajamų vienam 
gyventojui lygis ir geros augimo 
perspektyvos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 
tai, kad kai kuriose valstybėse narėse yra 
tam tikrų geografinių trūkumų, pvz. tai, 
kad jų teritorija yra periferijoje arba 
salose. Valstybės narės, kuriose vidutinis 
pajamų vienam gyventojui lygis daugiau 
nei 20 % viršija Bendrijos vidurkį, turėtų 
prisidėti prie šio paskirstymo, išskyrus tuos 
atvejus, kai tiesioginės viso paketo išlaidos, 
apskaičiuotos SEC(2008) 85, viršija 0,7 % 
BVP.

Or. en

Pagrindimas

Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.

Pakeitimas 70
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Visos valstybės narės turės nemažai (14) Visos valstybės narės turės nemažai 
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investuoti, kad iki 2020 m. sumažintų savo 
CO2 taršos intensyvumą, o valstybės narės, 
kurių pajamos vienam gyventojui vis dar 
gerokai mažesnės už Bendrijos vidurkį ir
kurios dar tik vejasi turtingesnes valstybes 
nares, taip pat turės dėti daug pastangų, kad 
pagerintų energijos vartojimo efektyvumą. 
Siekiant užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymui Bendrijos vidaus rinkoje ir 
užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą 
ES pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, būtų nepagrįsta atskirų 
valstybių narių ekonomikos sektoriams 
Bendrijos sistemoje taikyti skirtingą tvarką. 
Todėl valstybių narių, kuriose pajamos 
vienam gyventojui santykinai mažesnės, o 
augimo perspektyvos geresnės, pastangoms 
remti būtina parengti kitus mechanizmus. 
90 % visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005 m. 
išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo ir 
ekonomikos augimo Bendrijoje, 10 % šio 
kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio. Paskirstant šiuo
10 % reikėtų atsižvelgti į pajamų vienam 
gyventojui lygį 2005 m. bei ekonomikos 
augimo perspektyvas valstybėse narėse ir 
daugiau leidimų skirti toms valstybėms 
narėms, kuriose žemas pajamų vienam 
gyventojui lygis ir geros augimo 
perspektyvos. Valstybės narės, kuriose 
vidutinis pajamų vienam gyventojui lygis 
daugiau nei 20 % viršija Bendrijos vidurkį, 
turėtų prisidėti prie šio paskirstymo, 
išskyrus tuos atvejus, kai tiesioginės viso 
paketo išlaidos, apskaičiuotos 
SEC(2008) 85, viršija 0,7 % BVP. 

investuoti, kad iki 2020 m. sumažintų savo 
CO2 taršos intensyvumą, o valstybės narės, 
kurių pajamos vienam gyventojui vis dar 
gerokai mažesnės už Bendrijos vidurkį ir 
kurios dar tik vejasi turtingesnes valstybes 
nares, taip pat turės dėti daug pastangų, kad 
pagerintų energijos vartojimo efektyvumą. 
Siekiant užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymui Bendrijos vidaus rinkoje ir 
užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą 
ES pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, būtų nepagrįsta atskirų 
valstybių narių ekonomikos sektoriams 
Bendrijos sistemoje taikyti skirtingą tvarką. 
Todėl valstybių narių, kuriose pajamos 
vienam gyventojui santykinai mažesnės, o 
augimo perspektyvos geresnės, pastangoms 
remti būtina parengti kitus mechanizmus. 
90 % visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005 m. 
išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo ir 
ekonomikos augimo Bendrijoje, 10 % šio 
kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio. Paskirstant šiuos
10 % reikėtų atsižvelgti į pajamų vienam 
gyventojui lygį 2005 m. bei ekonomikos 
augimo perspektyvas valstybėse narėse ir 
daugiau leidimų skirti toms valstybėms 
narėms, kuriose žemas pajamų vienam 
gyventojui lygis ir geros augimo 
perspektyvos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 
tam tikrų Europos dalių, pvz. atokių, 
kalnų ir salų regionų, geografines savybes 
ir trūkumus. Valstybės narės, kuriose 
vidutinis pajamų vienam gyventojui lygis 
daugiau nei 20 % viršija Bendrijos vidurkį, 
turėtų prisidėti prie šio paskirstymo, 
išskyrus tuos atvejus, kai tiesioginės viso 
paketo išlaidos, apskaičiuotos 
SEC(2008) 85, viršija 0,7 % BVP. 

Or. el
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Pakeitimas 71
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug 
pastangų reikia kovoti su klimato kaita ir 
prisitaikyti prie neišvengiamų jos 
padarinių, bent 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcionuose, turėtų 
būti skirta šiems tikslams: mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį; prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių; finansuoti mokslinius tyrimus 
ir technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES 
įsipareigojimą užtikrinti iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą; užtikrinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą ir 
geologinį saugojimą; finansuoti įnašus į 
Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančios energijos fondą; 
finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui ir sudaryti 
palankesnes sąlygas prisitaikyti 
besivystančiose šalyse; spręsti socialinius 
klausimus, kaip antai galimo elektros 
kainų padidėjimo poveikis mažesnes arba 
vidutines pajamas gaunantiems namų 
ūkiams. Ši dalis yra gerokai mažesnė už 
numatomas grynąsias viešosios valdžios 
institucijų pajamas iš aukcionų, 
atsižvelgiant į potencialiai mažesnes pelno 
mokesčio pajamas. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti. 
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 

Išbraukta.
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stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 
straipsnio 3 dalyje numatyto įpareigojimo 
pranešti apie tam tikras nacionalines 
priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

Or. en

Pakeitimas 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 %
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, 100%
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
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socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. 
Toks pranešimas neatleidžia valstybių 
narių nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje 
numatyto įpareigojimo pranešti apie tam 
tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems 
būsimų valstybės pagalbos procedūrų, 
kurių gali būti imamasi pagal Sutarties 87 
ir 88 straipsnius, rezultatams.

socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. 

Or. fr

Pagrindimas

It is vital that the EU should be able to invest more in energy technologies and CO2 emission 
reduction, which are essential for preparing reduction efforts between now and 2050. Using 
100% of the proceeds at Community level would enable European research to be properly 
organised by comparison with the United States and Japan in particular.

Pakeitimas 73
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
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aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. 
Toks pranešimas neatleidžia valstybių 
narių nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje 
numatyto įpareigojimo pranešti apie tam 
tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems 
būsimų valstybės pagalbos procedūrų, 
kurių gali būti imamasi pagal Sutarties 87 
ir 88 straipsnius, rezultatams.

aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros ir kitų būtiniausių prekių kainų 
padidėjimo poveikis mažesnes arba 
vidutines pajamas gaunantiems namų 
ūkiams; investuoti į besivystančias šalis 
siekiant toliau mažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį ir kurti mažu išmetamųjų teršalų 
kiekiu grindžiamą ekonomiką; skatinti 
priemones, skirtas stiprinti Europos 
įmonių konkurencingumą bei įmonių 
kovos su klimato kaita iniciatyvas, daug 
dėmesio skiriant energijos vartojimo 
efektyvumui ir daugiau finansuojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
mokslinius tyrimus ir mažai teršalų 
išmetančių technologijų plėtrą, 
pažangesnius techninius infrastruktūros 
sprendimus ir priemones, skirtas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemos poveikiui mažinti tuose 
regionuose, kur susiduriama su dideliais 
geografiniais ir demografiniais 
sunkumais, taip pat imtis papildomų 
priemonių kurti tvarios energijos politiką.

Or. el
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Pakeitimas 74
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių;
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
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nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams. 

nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams. Pajamos, gautos 
parduodant leidimus aukcionuose siekiant 
išvengti miškų nykimo ir kiti tvarūs 
miškininkystės projektai bei veikla turėtų 
papildyti tokias veiksmingas rinka 
grindžiamas priemones, kaip įrenginių 
operatoriams suteikiamus leidimus ES 
leidimų prekybos sistemoje naudoti 
anglies dioksido kreditus iš miškininkystės 
veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Market based instruments, such as forest-based carbon credits, are the most effective means 
of providing the necessary incentives and investment for developing countries to curb 
deforestation and engage in sustainable reforestation and afforestation projects and 
activities.

Pakeitimas 75
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
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technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams; ir sušvelninti 
leidimų prekybos sistemos poveikį tuose 
regionuose, kuriems būdingos nuolatinės 
ir labai nepalankios geografinės ir 
demografinės sąlygos, suteikiant jiems 
papildomų priemonių vystyti tvarią 
energetikos politiką. Ši dalis yra gerokai 
mažesnė už numatomas grynąsias viešosios 
valdžios institucijų pajamas iš aukcionų, 
atsižvelgiant į potencialiai mažesnes pelno 
mokesčio pajamas. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti. 
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 straipsnio 
3 dalyje numatyto įpareigojimo pranešti 
apie tam tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

Or. en
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Pagrindimas

Distributed auction revenues should take into account the Community objective of economic, 
social and territorial cohesion.

Pakeitimas 76
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
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mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Norint skatinti 
naujoves, valstybės narės turėtų sugrąžinti 
bent 50 %pajamų, gautų parduodant 
leidimus aukcionuose, dalyvaujančioms 
įmonėms, kad jos galėtų investuoti į 
ekologiškas technologijas, taip pat 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą 
užtikrinančias technologijas. Reikėtų 
įtraukti nuostatas dėl iš aukciono gautų 
lėšų naudojimo šiems tikslams stebėsenos. 
Toks pranešimas neatleidžia valstybių 
narių nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje 
numatyto įpareigojimo pranešti apie tam 
tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

Or. nl

Pagrindimas

At least half the proceeds from the auctions should flow back to the participating 
undertakings, provided that they invest the money in green technologies or technologies 
including CCS.

Pakeitimas 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, pajamų, 
gautų parduodant leidimus aukcionuose, 
turėtų būti skirta šiems tikslams: mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 



PE407.871v01-00 34/93 AM\728287LT.doc

LT

sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

dujų kiekį; prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių; finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Bent 50 % 
pajamų turėtų būti panaudota siekiant 
padėti besivystančioms šalims siekti su 
klimatu susijusių tikslų. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti. 
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 straipsnio 
3 dalyje numatyto įpareigojimo pranešti 
apie tam tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

Or. en
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Pakeitimas 78
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus 
turėtų parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.



PE407.871v01-00 36/93 AM\728287LT.doc

LT

Pakeitimas 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus 
turėtų parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

(16) Emisijos leidimų sistema – priemonė, 
kuri turėtų padėti siekti išmetamo CO2
mažinimo tikslų mažiausiomis 
sąnaudomis. Santykiniais taršos rodikliais 
ir faktine gamyba grindžiami nemokami 
leidimai sudaro sąlygas didinti 
efektyvumą. Atitinkamų įrenginių ir 
netiesiogiai vartotojų patiriamos išlaidos, 
susijusios su ES LPS, gali būti ribojamos 
ir prilygintos lėšoms, kurių reikia siekiant 
sumažinti išmetamo CO2 kiekį laikantis 
nustatytų tikslų. Taigi Bendrija nepatiria 
išlaidų dėl išmetamo CO2 kiekio, kuris 
neviršija nustatytos ribos, tačiau ji turės 
išlaidų ateityje, sugriežtinus mažinimo 
tikslus. Šis apribojimas neprieštarauja 
klimato kaitos politikos tikslams. CO2
mažinimo tikslas gali būti užtikrinamas 
teisingai nustačius santykinius taršos 
rodiklius. Galimybė pakoreguoti 
santykinius taršos rodiklius juos vis 
mažinant ateinančiais metais užtikrintų, 
kad bendras mažinimo tikslas iš tikrųjų 
būtų pasiektas. Taigi santykiniais taršos 
rodikliais ir faktine gamyba grindžiami 
nemokami leidimai nuo 2013 m. nuolat 
turėtų būti pagrindinė visų sektorių 
priemonė.

Or. en

Pagrindimas

To establish a cost efficient and effective emissions trading scheme that really helps meeting 
the reduction targets at minimal costs auctioning is not the best option. Allocation based on 
benchmarks and actual production is the better system that provides for ecological 
effectiveness at minimum costs as proven by the current ECOFYS study for IFIEC.
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Pakeitimas 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus
turėtų parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

(16) Taigi, tuo atveju, jei išsamus 
tarptautinis susitarimas laikotarpiu po 
2012 m. būtų atidėtas, nuo 2013 m.
visuose sektoriuose visi leidimai turėtų
būti parduodami aukcione, taip pat turėtų 
būti taikomas reikalavimas grąžinti 
leidimą importuojant, atsižvelgiant į, inter 
alia, sektorių galimybes perkelti 
padidėjusią CO2 kainą.

Or. en

Pagrindimas

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers. Carbon 
leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.
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Pakeitimas 81
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus turėtų 
parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius paprastai visus leidimus turėtų 
parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Gaminant šilumą
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei yra ekonomiškai pagrįsta 
šilumos paklausa ir jei šiluma tiekiama 
efektyviausiems centrinio šildymo 
įrenginiams, kurie atitinka Valstybės 
pagalbos aplinkosaugai gairių nuostatas, 
suteikiama nemokamų leidimų siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas kitiems, 
nepriklausantiems ES LPS šilumos 
gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

The heat market is competitive and its largest share, constituted by individual fossil-fired 
boilers, is not covered by the emission-trading scheme. District-heating installations are 
therefore not in a position to pass cost through to customers though they are the most carbon-
efficient options. In order to avoid increase of emissions in the non-trading part of the heat 
market, installations should be handled the same way as the industry on markets with risk of 
carbon leakage.
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Pakeitimas 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus 
turėtų parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus 
turėtų parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama.

Or. en

Pagrindimas

Heat production must not be treated “incidentally” within the same provisions that regard 
electricity generation. That leads to contradictions and distortions of competition.

Pakeitimas 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Neatsižvelgiant į tai, ar šiluma buvo 
gaminama kartu su elektros energija, ar 
ne, tiekiant šilumą pramonei turėtų būti 
skiriama nemokamų leidimų pagal 
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atitinkamiems pramoniniams sektoriams 
suteikiamų nemokamų leidimų dalį. 
Neatsižvelgiant į tai, ar šiluma gaminama 
kartu su elektros energija, ar ne, tiekiant 
šilumą centrinio šildymo įrenginiams, 
kurie atitinka Valstybės pagalbos 
aplinkosaugai gairių nuostatas, turėtų 
būti suteikiama nemokamų leidimų 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
kitiems, Bendrijos sistemai 
nepriklausantiems šilumos gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Heat production must have proper and clear rules. The text would allow to have no 
discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.

District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.

Pakeitimas 84
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 % 
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 % 
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers. Carbon 
leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Pakeitimas 86
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kitiems Bendrijos sistemai (17) Tuo atveju, jei neratifikuojamas 
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priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 %
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų.

tarptautinis susitarimas, kitiems Bendrijos 
sistemai priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius būtų 100 % kiekio, kuris atitinka 
tų įrenginių išmestą 2005–2007 m. viso 
Bendrijos išmetamųjų teršalų kiekio 
procentinę dalį, kaip viso metinio 
Bendrijos leidimų skaičiaus proporcija.

Or. en

Pagrindimas

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Pakeitimas 87
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams reikėtų
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 % 
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų.

(17) Reikėtų numatyti pereinamojo 
laikotarpio sistemą, pagal kurią 2013 m. 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
būtų 80 % kiekio, kuris atitinka tų 
įrenginių išmestą 2005–2007 m. viso 
Bendrijos išmetamųjų teršalų kiekio 
procentinę dalį, kaip viso metinio 
Bendrijos leidimų skaičiaus proporcija. Po 
to nemokamų leidimų skaičių reikėtų 
mažinti kiekvienais metais vienodomis 
dalimis taip, kad 2020 m. nemokamų 
leidimų nebeliktų.

Or. en
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Pagrindimas

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Pakeitimas 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo 
mažiau iškraipoma konkurencija. Šiose 
taisyklėse reikėtų atsižvelgti į 
technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą, atsinaujinančiąją energiją ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir reikėtų 
užtikrinti, kad vis daugiau leidimų būtų 
parduodama aukcione. Leidimų skaičių 
būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami 

Išbraukta.
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leidimai. Kad vidaus rinkoje nebūtų 
iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione.

Or. en

Pagrindimas

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers. Carbon 
leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Pakeitimas 89
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), kad 
Bendrijoje būtų kuo mažiau iškraipoma 
konkurencija. Šiose taisyklėse reikėtų 
atsižvelgti į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir efektyviai
vartoja energiją, pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą.
Tokiomis taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir reikėtų užtikrinti, 
kad vis daugiau leidimų būtų parduodama 
aukcione. Leidimų skaičių būtina nustatyti 
prieš prasidedant prekybos laikotarpiui, kad 
tinkamai veiktų rinka. Rengiant taisykles taip 
pat reikia vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams tiekiamos 

(18) Jei nesudaromas tarptautinis 
susitarimas, kuriame būtų numatomos 
vienodos susijusių sektorių sąlygos,
nemokamų leidimų suteikimo tvarka turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis – „santykiniais taršos rodikliais“. 
Šie santykiniai taršos rodikliai nustatomi 
kiekvienam sektoriui, kuris yra įtrauktas į ES 
LPS. Jie turėtų būti grindžiami geriausiais 
metodais, t. y. galimomis, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, ir 
rinkoje esančiomis technologijomis, kurias 
taikant išmetama mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir efektyviai vartojama 
energija, ir juos nustatant turėtų būti 
atsižvelgiama į pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją, termofikaciją ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Siekiant užtikrinti, kad visi 
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elektros energijos ir šilumos energijos rinkose.
Šias taisykles reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, kaip 
ir esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. Kad 
vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už elektros 
energijos gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų 
parduoti aukcione.

operatoriai būtų skatinami prilygti 
geriausiems savo sektoriaus rezultatams, 
nemokamai suteikiamų leidimų 
individualiems įrenginiams skaičius neturėtų 
viršyti atitinkamo santykinio taršos rodiklio 
ribos. Apskritai, nustatant taisykles, pagal 
kurias nemokamai suteikiama leidimų,
nereikėtų skatinti didinti išmetamųjų teršalų 
kiekį ir reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau 
leidimų būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo pramonės 
įrenginiams tiekiamos elektros energijos ir 
šilumos energijos rinkose. Šias taisykles 
reikėtų taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir esami 
įrenginiai, kuriems pereinamuoju laikotarpiu 
suteikiami nemokami leidimai. Kad vidaus 
rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija, 
naujiems rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų 
parduoti aukcione. Komisija, prieš 
nustatydama santykinius taršos rodiklius, 
turėtų konsultuotis su visomis susijusiomis 
trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Amendment 8 of the rapporteur is generally supported. This amendment adds some aspects: 
- a reference to an international agreement replacing the introduction
- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive
- a clarification that free allocation is meant here
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Pakeitimas 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis
nereikėtų skatinti didinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir reikėtų užtikrinti, kad vis 
daugiau leidimų būtų parduodama 
aukcione. Leidimų skaičių būtina 
nustatyti prieš prasidedant prekybos 
laikotarpiui, kad tinkamai veiktų rinka.
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione.

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Nepažeidžiant 
specialių kiekvienam sektoriui nustatytų 
kriterijų, šiose taisyklėse reikėtų atsižvelgti 
į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, į pakaitalus, į 
bendrai taikomus alternatyvius gamybos 
procesus, į biomasės naudojimą, į
atsinaujinančiąją energiją ir į taršos 
mažinimo potencialą, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį.
Tokiomis taisyklėmis reikėtų skatinti
mažinti specifinių išmetamųjų teršalų 
kiekį. Siekiant, kad tinkamai veiktų rinka, 
būtina nustatyti santykiniais taršos 
rodikliais grindžiamą leidimų skaičių.
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles reikėtų vienodai taikyti naujiems 
rinkos dalyviams, užsiimantiems tokia pat 
veikla, kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą, išskyrus atvejus, kai elektros 
energiją įrenginio operatorius gamina 
savo naudojimui iš išmetamųjų teršalų 
arba kai ją gamina pramonei naudojant 
šilumą ar iš atliekų susidarančių 
pramoninės gamybos procesų metu.
Neišdalytus naujiems rinkos dalyviams 
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atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Or. en

Pagrindimas

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases. Auctioning would unduly burden these installations and discourage efficient waste gas 
use, which contributes to resource conservation. 

Auctioning of electricity and potential free allocation for heat in the proposed system results 
in different allocations for installations producing the same product and thus a disharmonized 
system. Power and heat produced in connection to industrial processes is made to supply the 
demand of those industrial processes.

Pakeitimas 91
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją.
Tokiomis taisyklėmis nereikėtų skatinti 
didinti neefektyviai energiją vartojančių 
įrenginių išmetamų teršalų kiekį.
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vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami 
leidimai. Kad vidaus rinkoje nebūtų 
iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione.

Or. en

Pagrindimas

The principle allocation mechanism should be benchmarks based on actual production for all 
sectors. Therefore no additional provision regarding new entrants etc. are necessary and can 
be deleted. Allocation based on benchmarks and actual production gives space for growth of 
efficient generators to the expense of inefficient and to the benefit of the overall climate policy 
goal.

Pakeitimas 92
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
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atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms 
dalyviams nereikėtų teikti nemokamų 
leidimų už elektros energijos gamybą.
Neišdalytus naujiems rinkos dalyviams 
atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Neišdalytus naujiems rinkos dalyviams 
atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Or. en

Pagrindimas

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Pakeitimas 93
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų 

(18) Jeigu nesama tarptautinių 
susitarimų, pagal kuriuos numatytas 
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būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis 
nereikėtų skatinti didinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir reikėtų užtikrinti, kad vis 
daugiau leidimų būtų parduodama 
aukcione. Leidimų skaičių būtina nustatyti 
prieš prasidedant prekybos laikotarpiui, 
kad tinkamai veiktų rinka. Rengiant 
taisykles taip pat reikia vengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo pramonės 
įrenginiams tiekiamos elektros energijos ir 
šilumos energijos rinkose. Šias taisykles 
reikėtų taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

vienodas požiūris į susijusius sektorius, 
nemokamų leidimų suteikimo tvarka turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Nepažeidžiant 
specialių kiekvienam sektoriui nustatytų 
kriterijų, šiose taisyklėse reikėtų atsižvelgti 
į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, į pakaitalus, į
bendrai taikomus alternatyvius gamybos 
procesus, į biomasės naudojimą, į 
atsinaujinančiąją energiją ir į taršos 
mažinimo potencialą, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį.
Tokiomis taisyklėmis reikėtų skatinti 
mažinti specifinių išmetamųjų teršalų 
kiekį. Leidimų skaičių būtina nustatyti 
prieš prasidedant prekybos laikotarpiui, 
kad tinkamai veiktų rinka. Rengiant 
taisykles taip pat reikia vengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo pramonės 
įrenginiams tiekiamos elektros energijos ir 
šilumos energijos rinkose. Šias taisykles 
taip pat reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione. Apibrėždama 
principus, pagal kuriuos nustatomi 
atskiriems sektoriams taikomi santykiniai 
taršos rodikliai, Komisija turėtų 
konsultuotis su atitinkamų sektorių 
atstovais.

Or. en
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Pagrindimas

Clarification that “transitional” refers to an international agreement, which provides equal 
footing (to avoid leakage). The amendment emphasises the use of benchmarks and important 
characteristics of these.

Pakeitimas 94
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis 
nereikėtų skatinti didinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir reikėtų užtikrinti, kad vis 
daugiau leidimų būtų parduodama 
aukcione. Leidimų skaičių būtina nustatyti 
prieš prasidedant prekybos laikotarpiui, 
kad tinkamai veiktų rinka. Rengiant 
taisykles taip pat reikia vengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo pramonės 
įrenginiams tiekiamos elektros energijos ir 
šilumos energijos rinkose. Šias taisykles 
reikėtų taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Nepažeidžiant 
specialių kiekvienam sektoriui nustatytų 
kriterijų, šiose taisyklėse reikėtų atsižvelgti 
į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, į pakaitalus, į
bendrai taikomus alternatyvius gamybos 
procesus, į biomasės naudojimą, į 
atsinaujinančiąją energiją ir į taršos 
mažinimo potencialą, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį.
Tokiomis taisyklėmis reikėtų skatinti 
mažinti specifinių išmetamųjų teršalų 
kiekį. Santykiniais taršos rodikliais 
grindžiamą leidimų skaičių būtina 
nustatyti prieš prasidedant prekybos 
laikotarpiui, kad tinkamai veiktų rinka. 
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles taip pat reikėtų taikyti naujiems 
rinkos dalyviams, užsiimantiems tokia pat 
veikla, kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
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naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą, išskyrus atvejus, kai elektros 
energija gaminama iš neorganizuotų 
išmetamų teršalų, susidarančių 
pramoninės gamybos procesų metu.
Neišdalytus naujiems rinkos dalyviams 
atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione. Apibrėždama principus, pagal 
kuriuos nustatomos atskiriems sektoriams 
taikomi santykiniai taršos rodikliai, 
Komisija turėtų konsultuotis su 
atitinkamų sektorių socialiniais 
partneriais.

Or. en

Pagrindimas

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Pakeitimas 95
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis, pvz., pagal apibrėžtus 
sektoriaus santykinius taršos rodiklius, 
tačiau jais neapsiribojant, kad Bendrijoje 
būtų kuo mažiau iškraipoma konkurencija. 
Šiose taisyklėse turėtų būti aiškiai
apibrėžta, kaip nustatomi sektoriaus 
santykiniai taršos rodikliai, jei būtina,
atsižvelgiant į technologijas, kurios išmeta 
mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
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efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

efektyviai vartoja energiją, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą, atsinaujinančiąją energiją ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį. Leidimų skaičių 
būtina nustatyti prieš prasidedant prekybos 
laikotarpiui, kad tinkamai veiktų rinka. 
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles taip pat reikėtų taikyti naujiems 
rinkos dalyviams, užsiimantiems tokia pat 
veikla, kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione. Apibrėždama 
principus, pagal kuriuos nustatomi 
atskiriems sektoriams taikomi santykiniai 
taršos rodikliai, Komisija turėtų 
konsultuotis su atitinkamų sektorių 
atstovais.

Or. en

Pagrindimas

The principles for setting benchmarks must be agreed with the sectors concerned and reflect 
the current emissions and technical options for emissions reduction within that sector.

Pakeitimas 96
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo (18) Nemokamų leidimų suteikimo 
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pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį.
Leidimų skaičių būtina nustatyti prieš 
prasidedant prekybos laikotarpiui, kad 
tinkamai veiktų rinka. Rengiant taisykles 
taip pat reikia vengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo pramonės 
įrenginiams tiekiamos elektros energijos ir 
šilumos energijos rinkose. Šias taisykles 
reikėtų taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Or. en

Pagrindimas

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.
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Pakeitimas 97
Philippe Busquin
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18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Nepažeidžiant 
specialių kiekvienam sektoriui nustatytų 
kriterijų, šiose taisyklėse reikėtų atsižvelgti 
į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, į pakaitalus, į
bendrai taikomus alternatyvius gamybos 
procesus, į biomasės naudojimą, į 
atsinaujinančiąją energiją ir į taršos 
mažinimo potencialą, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį.
Tokiomis taisyklėmis reikėtų skatinti 
mažinti specifinių išmetamųjų teršalų 
kiekį. Leidimų skaičių būtina nustatyti 
prieš prasidedant prekybos laikotarpiui, 
kad tinkamai veiktų rinka. Rengiant 
taisykles taip pat reikia vengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo pramonės 
įrenginiams tiekiamos elektros energijos ir 
šilumos energijos rinkose. Šias taisykles 
reikėtų vienodai taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą, išskyrus atvejus, kai elektros 
energija gaminama iš neorganizuotų 
išmetamų teršalų, susidarančių 
pramoninės gamybos procesų metu.
Neišdalytus naujiems rinkos dalyviams 
atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.
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Or. en

Pagrindimas

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances, should be excluded from auctioning.

Pakeitimas 98
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, į
pakaitalus, į alternatyvius gamybos 
procesus, į biomasės naudojimą, į
atsinaujinančiąją energiją, į švarios 
energijos nešėjus, pvz., vandenilį, ir į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir reikėtų 
užtikrinti, kad vis daugiau leidimų būtų 
parduodama aukcione. Leidimų skaičių 
būtina nustatyti prieš prasidedant prekybos 
laikotarpiui, kad tinkamai veiktų rinka. 
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos, šilumos ir pramoninių dujų
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
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Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Or. en

Pagrindimas

Hydrogen is currently being developed for stationary (decentralized electricity production) 
and non-stationary usage across the EU as the clean energy carrier of choice by policy 
decision makers. Its’ use strongly justified on environmental grounds that show comparable if 
not better “well to point of use” CO2 life cycle emission assessments compared to other fuels.

Pakeitimas 99
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, įskaitant 
kombinuotąją šilumos ir elektros 
energijos gamybos technologiją, į
pakaitalus, į alternatyvius gamybos 
procesus, į biomasės naudojimą, į
atsinaujinančiąją energiją ir į šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
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rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Or. en

Pagrindimas

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP. This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.

Pakeitimas 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
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pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir pramoninės
šilumos bei dujų energijos rinkose. Šias 
taisykles reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione.

Or. fr

Pagrindimas

All utilities should be included. 

Pakeitimas 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Bet kuriuo atveju, taikant pagal šią 
direktyvą numatytas priemones ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama labai 
veiksmingai kombinuotos šilumos ir 
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elektros energijos gamybos technologijai, 
kuri yra vienas iš svarbiausių kovos su 
klimato kaita politikos ramsčių, remti.

Or. en

Pagrindimas

CHP can potentially deliver a very high contribution to the CO2 reduction target. ETS must 
take this potential into account and support it adequately.

Pakeitimas 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama 
spręsti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Jeigu dar 
nesudarytas tarptautinis susitarimas dėl 
kovos su klimato kaita, pagal kurį šalims, 
pagaminančioms daugiausia produkcijos 
su ES LPS susijusiuose sektoriuose ir 
negaunančioms nemokamų leidimų, būtų 
keliamas reikalavimas mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
lygiuojantis į ES rodiklius, tai turi būti 
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įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

vengiama taršos už Bendrijos ribų 
išmetamomis šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, kuri kelia grėsmę 
Bendrijos veiksmams ir gali būti anglies 
dioksido nutekėjimo priežastimi. Todėl 
būtina tvirtinti ir taikyti nuostatas dėl 
prekių importo, kadangi priešingu atveju 
kils grėsmė minėtiesiems veiksmams. Šios 
nuostatos turėtų būti neutralaus pobūdžio. 
Siekiant pasirengti galimiems 
aplinkosaugos vientisumo ir Bendrijos 
veiksmų naudos sumažėjimo atvejams bei 
veiksmingai suvienodinti anglies dioksido 
kiekį, turėtų būti reikalaujama grąžinti 
leidimus į Bendriją importuojant daug 
energijos vartojančias prekes. Šių sektorių 
ir sektorių dalių apibrėžtys ir reikalingos 
priemonės bus iš naujo įvertintos, kad 
veiksmų būtų imtasi, kai jų reikia, ir kad 
būtų išvengta per didelio kompensavimo.
Remiantis minėtosiomis nuostatomis, 
prekių importuotojams taikomi 
reikalavimai turėtų būti panašūs į tuos, 
kurie taikomi ES veikiantiems 
įrenginiams, negaunantiems nemokamų 
leidimų ir, kaip įrodyta, keliantiems didelę 
anglies dioksido nuotėkio grėsmę arba 
grėsmę tarptautinei konkurencijai 
trečiosiose šalyse, kurios nevykdo 
įpareigojančių kontrolės veiksmų 
išmetamam šiltnamio dujų efektą 
sukeliančių dujų kiekiui mažinti, kaip 
nustatyta pagal tarptautinės klimato 
kaitos politikos po 1212 m. gaires.

Or. en

Pakeitimas 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos (19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos
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Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija, atsižvelgdama į 
santykinius taršos rodiklius, taip pat 
vadovausis nemokamo leidimų suteikimo 
principu.

Or. de

Pagrindimas

Here, too, the benchmarking approach on the basis of the best available technology is the 
most efficient and cheapest solution.
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Pakeitimas 104
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar 
jų dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tarptautiniu mastu konkuruojančioms
Bendrijos gamybos įmonėms gali būti 
sukurtos nepalankios ekonominės sąlygos. 
Dėl to galėtų sumažėti aplinkosaugos 
vientisumas ir Bendrijos veiksmų nauda. 
Siekdama spręsti anglies dioksido 
nutekėjimo ir konkurencingumo 
praradimo rizikos problemas, Bendrija 
suteiks 100 % nemokamų leidimų 
įrenginiams, kuriems taikoma Bendrijos 
programa ir kurie visų pirma gamina ne 
elektros energiją. Jei konkrečiose 
gamybos įmonėse, kuriose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
išlakų šaltinių perkėlimo kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Or. en



PE407.871v01-00 64/93 AM\728287LT.doc

LT

Pagrindimas

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Pakeitimas 105
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija, atsižvelgdama į 
anglies nutekėjimo riziką, nustatytus 
kriterijus atitinkantiems sektoriams ar jų 
dalims iki 100 % leidimų suteiks 
nemokamai. Atsižvelgiant į tai, kad didelė 
rinkos dalis gali atitekti už Bendrijos ribų 
veikiantiems įrenginiams, kuriuos 
eksploatuojant nesiimama mažinti 
minėtąją taršą, turėtų būti parengtas daug 
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energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

energijos naudojančių pramonės sektorių, 
kuriuose susiduriama su anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, sąrašas ir pateiktas 
kaip šios direktyvos priedas. Bendrija ir 
toliau suteiks nemokamus leidimus 
sektoriams ar jų dalims, atitinkantiems 
tam tikrus kriterijus, kuriais 
vadovaujantis nustatoma anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Šių sektorių ir sektorių 
dalių apibrėžtys ir reikalingos priemonės 
bus iš naujo įvertintos, kad veiksmų būtų 
imtasi, kai jų reikia, ir kad būtų išvengta 
per didelio kompensavimo. Jei 
konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
anglies dioksido išlakų šaltinių perkėlimo 
kitaip išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free up to 100 % of the allowances determined by these benchmarks, 
depending on the risk of carbon leakage.
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Alejo Vidal-Quadras Roca

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
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nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama 
spręsti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Atsižvelgiant į 
tai, kad didelė rinkos dalis gali atitekti už 
Bendrijos ribų veikiantiems įrenginiams, 
kuriuos eksploatuojant nesiimama 
mažinti minėtąją taršą, turėtų būti 
parengtas daug energijos naudojančių 
pramonės sektorių, kuriuose susiduriama 
su anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
sąrašas ir pateiktas kaip šios direktyvos 
priedas. Bendrija ir toliau suteiks visus 
leidimus nemokamai sektoriams ar jų 
dalims, kurie atitinka nustatytus kriterijus.
Šių sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
išlakų šaltinių perkėlimo kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Or. en
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Introduction of a list of sectors under risk of carbon leakage will give clarity and increased 
legal security. In case of identified carbon leakage risk, allocation shall be based on 
benchmarks but be free for 100 % of the allowances determined by these benchmarks.
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Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams, jų 
dalims ir įrenginių dalims, įskaitant šių 
įrenginių šilumos ar pramoninių dujų
tiekimo sistemas, kurias valdo ir (arba) 
eksploatuoja trečiosios šalys, gali būti 
sukurtos nepalankios ekonominės sąlygos. 
Dėl to galėtų sumažėti aplinkosaugos 
vientisumas ir Bendrijos veiksmų nauda. 
Siekdama spręsti anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos problemas, Bendrija 
nustatytus kriterijus atitinkantiems 
sektoriams ar jų dalims iki 100 % leidimų 
suteiks nemokamai. Šių sektorių ir sektorių 
dalių apibrėžtys ir reikalingos priemonės 
bus iš naujo įvertintos, kad veiksmų būtų 
imtasi, kai jų reikia, ir kad būtų išvengta 
per didelio kompensavimo. Jei 
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tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos kitaip 
išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from industries specialized in producing industrial gases to consumers 
of such gases with the result of causing increased emissions of CO2 emissions should be 
avoided. It should be acknowledged that the purpose of the EU ETS is to reduce the emissions 
of greenhouse gases and that the disruption of current methods of generating industrial gases 
in an energy efficient manner could have a perverse effect. 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 

(20) Siekiant užtikrinti, kad Europos 
emisijos leidimų prekybos sistema būtų 
veiksminga, ir užkirsti kelią tendencijai, 
kai dėl Europoje galiojančių apribojimų 
įmonės perkelia savo veiklą į šalis, kuriose 
galiojantys aplinkos apsaugos apribojimai 
ne tokie griežti, taigi juos taikant 
nepavyksta mažinti pasaulinę taršą, 
sektoriai ir jų dalys, kurie naudoja daug 
energijos ir konkuruoja tarptautiniu 
lygmeniu, turi diegti veiksmingą sistemą, 
kad ją taikant Bendrijos ir trečiųjų šalių 
įrenginiams būtų sudarytos vienodos 
sąlygos, inter alia, importuotojams 
numatant reikalavimus, panašius į tuos, 
kurie, remiantis privalomo leidimų 
atsisakymo priemone, taikomi Europos 
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teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima 
taikyti reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės 
ir atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat 
turėtų atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Sąjungos įrenginiams. Šią priemonę 
ketinama taikyti tik tose išsivysčiusiose 
šalyse, kurios, patvirtinus tarptautinį 
susitarimą, nesiėmė Europos Sąjungos 
numatytų veiksmų, reikalingų išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui 
mažinti, arba tose besivystančiose šalyse, 
kurios nesiėmė atitinkamų naujų 
veiksmų, kurie tikrinami, vertinami ir už 
kuriuos atsiskaitoma pagal Balyje 
vykusios konferencijos metu patvirtintą 
planą. Komisija, remdamasi labai tikslais 
kriterijais, turėtų nustatyti sektorius, 
kuriems galėtų būti aktuali anglies 
dioksido nutekėjimo grėsmė, ir užtikrinti, 
kad būtų tinkamai įvertinta anglies 
dioksido nutekėjimo rizika ir išvengta 
būtinybės mokėti pernelyg dideles 
kompensacijas. Ribos nustatymo 
priemonė turėtų atitikti tarptautinius 
Bendrijos įsipareigojimus, ypač 
įsipareigojimus PPO. 

Or. fr

Pagrindimas

The European Union must send a message to countries reluctant to enter into any 
international agreement that refusal to ratify such agreements will have consequences for 
those importing their products into Europe.

Pakeitimas 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
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pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima 
taikyti reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės 
ir atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat 
turėtų atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą. 

pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2009 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. 

Or. de

Pagrindimas

The risk of carbon leakage is minimised by the introduction of a benchmarking model. 
However, it is not clear why the identification of the sectors in question should take place only 
in 2010, since this would merely delay the necessary investments. A year should be enough for 
the Commission to take a decision.
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Pakeitimas 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turi peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
analitinę ataskaitą ir įvertintį padėtį 
atkreipiant ypatingą dėmesį į daug 
energijos naudojančius sektorius, 
kuriuose susiduriama su didele anglies 
dioksido nutekėjimo grėsme. Kartu su šia 
ataskaita turėtų būti pateikta atitinkamų 
pasiūlymų dėl nemokamai suteikiamų 
leidimų kiekio reguliavimo ir dėl 
veiksmingos išmetamo anglies dioksido 
kiekio suvienodinimo sistemos, kuri turėtų 
būti įtraukta į šiuos pasiūlymus kaip 
papildoma priemonė, siekiant sudaryti 
panašias sąlygas Bendrijos įrenginiams, 
kuriems gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, ir trečiųjų šalių 
įrenginiams. Pagal tokią sistemą 
importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.



PE407.871v01-00 72/93 AM\728287LT.doc

LT

įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Evaluation shall be made for all sectors but with special emphasis on exposed sectors. It 
should also be clarified that carbon equalisation systems shall be used supplementary to 
other primary measures. Proposals shall also be available for addressing increased burdens, 
for example increased costs deriving from the high electricity prices.

Pakeitimas 111
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Pagal tokią sistemą 
importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Taip pat turėtų 
būti atsižvelgta į saugaus žaliavų tiekimo 
Europos Sąjungoje klausimą. Jie taip pat 
turėtų atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.
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didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

The directive proposal is currently designed to mitigate the negative environmental 
consequences linked to auctioning in the absence of an international agreement but fails to 
comprehensively address the negative economic consequences that would arise should a 
meaningful international agreement not create a level playing field amongst companies in 
competing nations.

Pakeitimas 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Direktyvoje turėtų būti 
nurodyti daug energijos vartojantys 
sektoriai ar jų dalys, kuriuose susiduriama 
su didele anglies dioksido nutekėjimo 
grėsme. Vėliausiai iki 2009 m. 
birželio 30 d. siekiama nustatyti visus su 
minėtąja grėsme susiduriančius pramonės 
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leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

sektorius, taigi labai svarbu, kad šį sąrašą 
būtų galia papildyti. Vėliau šis sąrašas 
galėtų būti peržiūrimas arba papildomas, 
kad, vadovaujantis tais pačiais kriterijais, 
būtų galima įvertinti kintančios padėties 
pasaulyje poveikį. Savo analizę Komisija
turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam tikram 
sektoriui būtų sunku įskaičiuoti būtinas
leidimų išlaidas į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą. 
Panašūs išsivysčiusių šalių veiksmai ir 
besivystančių, ypač ekonominiu požiūriu 
pažangiausiai besivystančių, šalių indėlis 
turėtų būti tikrinami, vertinami ir apie 
juos turėtų būti pranešama. Tikrinimo ir 
vertinimo būdai turėtų būti pripažįstami 
tarptautiniu lygmeniu.

Or. fr
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Pagrindimas

As the international agreement is due in December 2009, the review of Community provisions 
should not be put off to 2011. To lend security to investments, it is necessary to identify as 
soon as possible which sectors are exposed to the risk of carbon leakage. 

It must be possible to update the list taking into account significant developments at global 
level in the field of climate change. However, such updating may not be triggered unilaterally 
at European level unless significant international developments occur.

Pakeitimas 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Importuotojams 
taikomas reikalavimas grąžinti leidimą 
importuojant, turėtų būti ne mažiau 
palankus už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Ši sistema turėtų atitikti 
JTBKKK principus, visų pirma bendros, 
bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
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taikyti reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 114
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip per 
6 mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų ir netiesioginio išlaidų, 
susidarančių dėl išmetamo anglies 
dioksido, poveikio elektros energijos 
kainoms į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Atsižvelgiant į 
tiesioginę ir, jei būtina, netiesioginę 
emisiją, daug energijos suvartojantiems 
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siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

sektoriams, kuriems, kaip nustatyta, gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
bus suteikiama daugiau nemokamų 
leidimų. Kai kuriems sektoriams būtų 
galima pradėti taikyti veiksmingą 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
suvienodinimo sistemą, siekiant sudaryti 
panašias sąlygas Bendrijos įrenginiams, 
kuriems gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, ir trečiųjų šalių 
įrenginiams. Pagal tokią sistemą 
importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Industry needs clarity concerning which sectors and sub-sectors will be covered by this 
commitment and the possible measures taken at the earliest date possible in order to prepare 
the plants concerned for future operations or closure. The measures should take into account 
both the direct and indirect effect of CO2 cost pass-through if the serious risk of carbon 
leakage is to be addressed. The carbon equalization system will not be suitable for all sectors.

Pakeitimas 115
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
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padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Taip pat turėtų 
būti atsižvelgta į saugaus žaliavų tiekimo 
Europos Sąjungoje klausimą. Veiksmai, 
kurių ketinama imtis, taip pat turėtų
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.  

Or. de
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Pagrindimas

Access to raw materials is increasingly becoming the main factor in successful economic 
development and is thus of great strategic importance. A massive cost burden, such as the 
auctioning of emission allowances would represent for certain industries, would lead to 
cessation of domestic production and to buying in from third countries. This would increase 
dependence on raw materials. It would also lead to the relocation of production to third 
countries possessing raw materials.

Pakeitimas 116
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
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reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Taip pat turėtų 
būti atsižvelgta į saugaus žaliavų tiekimo 
Europos Sąjungoje klausimą. Veiksmai, 
kurių ketinama imtis, taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. de

Pagrindimas

Access to raw materials is increasingly becoming the main factor in successful economic 
development and is thus of great strategic importance. A massive cost burden, such as the 
auctioning of emission allowances would represent for certain industries, would lead to 
cessation of domestic production and to buying in from third countries. This would increase
dependence on raw materials. It would also lead to the relocation of production to third 
countries possessing raw materials.

Pakeitimas 117
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Neturėtų būti skatinama netinkamų 
įrenginių konkurencijos iškraipymų, 
nesvarbu, ar šie įrenginiai veikia 
Bendrijos viduje, ar už jos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Any distortion in the internal market caused by allocation of allowances which would result 
in a shift in production from externalised installations to internalised installations with the 
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consequence of increased CO2 emissions should be avoided. The purpose of the EU ETS is to 
reduce the emissions of greenhouse gases and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect.

Pakeitimas 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Neturėtų būti skatinama netinkamų 
įrenginių konkurencijos iškraipymų, 
nesvarbu, ar šie įrenginiai veikia 
Bendrijos viduje, ar už jos ribų.

Or. en

Pagrindimas

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors. Any distortion in the internal market caused by allocation of 
allowances which would result in a shift in production from externalised to internalised 
installations with the consequence of increased emissions should be avoided. The aim of the 
scheme is to reduce emissions and the disruption of current production methods of 
outsourcing in an energy efficient manner could have a perverse effect. 

    

Pakeitimas 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas Bendrijoje, reikėtų 
suderinti nuostatas, pagal kurias operatoriai 
Bendrijos sistemoje naudoja kreditus, 
gautus už teršalų mažinimą ne Bendrijoje. 

(21) Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas Bendrijoje, reikėtų 
suderinti nuostatas, pagal kurias operatoriai 
Bendrijos sistemoje naudoja kreditus, 
gautus už teršalų mažinimą ne Bendrijoje. 



PE407.871v01-00 82/93 AM\728287LT.doc

LT

JTBKKK Kioto protokole išsivysčiusioms 
šalims nustatyti 2008–2012 m. kiekybiniai 
išmetamųjų teršalų tikslai ir numatyta 
sukurti patvirtintus teršalų emisijos 
mažinimo vienetus (PTEMV) ir teršalų 
emisijos mažinimo vienetus (TEMV) 
(atitinkamai gaunamus pagal švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektus) kuriuos 
išsivysčiusios šalys naudoja, kad iš dalies 
pasiektų tuos tikslus. Nepaisant to, kad nuo 
2013 m. pagal Kioto protokolą nebebus 
galimybės gauti TEMV, nes 
priimančiosioms šalims nenustatyti nauji 
kokybiniai išmetamųjų teršalų tikslai, pagal 
švarios plėtros mechanizmą kreditus būtų 
galima gauti ir toliau. Kai bus pasirašytas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
tą susitarimą pasirašiusios šalys turėtų 
nustatyti tolesnio patvirtintų teršalų 
emisijos mažinimo vienetų (PTEMV) ir 
teršalų emisijos mažinimo vienetų (TEMV) 
naudojimo sąlygas. Jei toks susitarimas 
nebus pasirašytas, numačius toliau naudoti 
PTEMV ir TEMV sumažėtų šios paskatos 
veiksmingumas ir būtų sunkiau pasiekti 
Bendrijos tikslus naudoti daugiau 
atsinaujinančiosios energijos. PTEMV ir 
TEMV naudojimas turėtų būti suderinamas 
su Bendrijos nustatytu tikslu iki 2020 m. 
20 % visos energijos gauti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą, naujoves 
bei technologijų plėtrą. Kai tai padeda 
siekti minėtų tikslų, reikėtų numatyti 
galimybę sudaryti susitarimus su 
trečiosiomis šalimis siekiant sukurti 
paskatas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
tose šalyse, dėl kurių dar labiau realiai 
sumažėtų šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis, kartu būtų 
skatinamos naujovės Bendrijoje 
įsisteigusiose įmonėse ir technologijų 
plėtra trečiosiose šalyse. Tokius 
susitarimus galėtų ratifikuoti daugiau nei 
viena šalis. Bendrijai sudarius tinkamą 
tarptautinį susitarimą, reikėtų suteikti 
daugiau galimybių naudotis projektų 

JTBKKK Kioto protokole išsivysčiusioms 
šalims nustatyti 2008–2012 m. kiekybiniai 
išmetamųjų teršalų tikslai ir numatyta 
sukurti patvirtintus teršalų emisijos 
mažinimo vienetus (PTEMV) ir teršalų 
emisijos mažinimo vienetus (TEMV) 
(atitinkamai gaunamus pagal švarios
plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektus) kuriuos 
išsivysčiusios šalys naudoja, kad iš dalies 
pasiektų tuos tikslus. Nepaisant to, kad nuo 
2013 m. pagal Kioto protokolą nebebus 
galimybės gauti TEMV, nes 
priimančiosioms šalims nenustatyti nauji 
kokybiniai išmetamųjų teršalų tikslai, pagal 
švarios plėtros mechanizmą kreditus būtų 
galima gauti ir toliau. Kai bus pasirašytas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
tą susitarimą pasirašiusios šalys turėtų 
nustatyti tolesnio patvirtintų teršalų 
emisijos mažinimo vienetų (PTEMV) ir 
teršalų emisijos mažinimo vienetų (TEMV) 
naudojimo sąlygas. Jei toks susitarimas 
nebus pasirašytas, numačius toliau naudoti 
PTEMV ir TEMV sumažėtų šios paskatos 
veiksmingumas ir būtų sunkiau pasiekti 
Bendrijos tikslus naudoti daugiau 
atsinaujinančiosios energijos. PTEMV ir 
TEMV naudojimas turėtų būti suderinamas 
su Bendrijos nustatytu tikslu iki 2020 m. 
20 % visos energijos gauti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą, naujoves
bei technologijų plėtrą. Bendrijai sudarius 
tinkamą tarptautinį susitarimą, reikėtų 
suteikti daugiau galimybių naudotis 
projektų trečiosiose šalyse kreditais ir tuo 
pat metu nustatyti didesnius išmetamųjų 
teršalų mažinimo tikslus, siektinus 
naudojantis Bendrijos sistema.
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trečiosiose šalyse kreditais ir tuo pat metu 
nustatyti didesnius išmetamųjų teršalų 
mažinimo tikslus, siektinus naudojantis 
Bendrijos sistema.

Or. en

Pagrindimas

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.

Pakeitimas 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems leista 
naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie gavo 
už visų valstybių narių Bendrijos sistemoje 
2008–2012 m. laikotarpiui patvirtintus 
projektų tipus. Kadangi valstybės narės iki 
2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV ir TEMV į kitą įsipareigojimų 
laikotarpį pagal tarptautinius susitarimus 
(PTEMV ir TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo 
atveju, jei valstybės narės nutars leisti tų 
PTEMV ir TEMV perkėlimą atsižvelgiant į 
ribotas teises perkelti tokius kreditus, 
minėtą aiškumą reikėtų užtikrinti 
reikalaujant, kad valstybės narės leistų 
operatoriams iškeisti tokius PTEMV ir 
TEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Tačiau šis reikalavimas 
neturėtų galioti ilgiau kaip iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV ir 
TEMV, jei jos nėra įsitikinusios, kad galės 
juos panaudoti vykdydamos prisiimtus 

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems leista 
naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie gavo 
už visų valstybių narių Bendrijos sistemoje 
2008–2012 m. laikotarpiui patvirtintus 
projektų tipus. Be to, operatoriams taip pat 
turėtų būti leidžiama kasmet panaudoti 
pagal lanksčias projektų priemones 
(PTEMV ir TEMV) arba kitus patvirtintus 
trečiųjų šalių kreditus numatytus leidimus 
daugiausia iki 50 proc. sumažinimo 
lyginant su kiekiu, suteiktu 2012–2018 m. 
Kadangi valstybės narės iki 2015 m. negali 
perkelti operatorių turimų PTEMV ir 
TEMV į kitą įsipareigojimų laikotarpį 
pagal tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
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tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m. pagal projektus, 
kurie buvo parengti iki 2013 m.

leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. de

Pagrindimas

Increased flexibility in the interests of cost-effectiveness.

Pakeitimas 121
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 
gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui 
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti PTEMV 
ir TEMV iki 25 % jų emisijos atitinkamais 
metais, kuriuos jiems leista naudoti 2008–
2012 m. ir kuriuos jie gavo už visų 
valstybių narių Bendrijos sistemoje 2008–
2012 m. laikotarpiui patvirtintus projektų 
tipus. Kadangi valstybės narės iki 2015 m. 
negali perkelti operatorių turimų PTEMV 
ir TEMV į kitą įsipareigojimų laikotarpį 
pagal tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
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išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the second trading 
period is not in line with efforts of harmonisation, since in the second trading period the 
different Member States allowed different percentages. Continuation of these percentages 
after the second trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. 
Therefore, an overall cap, which at the same time is removing unequal treatment and does not 
infringe granted rights is advisable to avoid legal action from disadvantaged operators.

Pakeitimas 122
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 
gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti PTEMV 
ir TEMV bei kitus emisijos mažinimo 
kreditus iki 10,5 % jų metinės emisijos, 
kuriuos jie gavo už bent vienos valstybės 
narės Bendrijos sistemoje iki 2012 m.
imtinai patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
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TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

CDM and JI credits represent an efficient way to reduce CO2 emissions in a cost-efficient 
manner while ensuring that developing countries have access to better technologies. In order 
to create optimal flexibility Member States should mutually recognize the project types that 
are already recognized in one of the other Member States.

Pakeitimas 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems leista 
naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie gavo 
už visų valstybių narių Bendrijos sistemoje 
2008–2012 m. laikotarpiui patvirtintus 
projektų tipus. Kadangi valstybės narės iki 

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems leista 
naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie gavo 
už visų valstybių narių Bendrijos sistemoje 
2008–2012 m. laikotarpiui patvirtintus 
projektų tipus. Kadangi valstybės narės iki 
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2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV ir TEMV į kitą įsipareigojimų 
laikotarpį pagal tarptautinius susitarimus 
(PTEMV ir TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo 
atveju, jei valstybės narės nutars leisti tų 
PTEMV ir TEMV perkėlimą atsižvelgiant į 
ribotas teises perkelti tokius kreditus, 
minėtą aiškumą reikėtų užtikrinti 
reikalaujant, kad valstybės narės leistų 
operatoriams iškeisti tokius PTEMV ir 
TEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Tačiau šis reikalavimas 
neturėtų galioti ilgiau kaip iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV ir 
TEMV, jei jos nėra įsitikinusios, kad galės 
juos panaudoti vykdydamos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m. pagal projektus, 
kurie buvo parengti iki 2013 m.

2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV ir TEMV į kitą įsipareigojimų 
laikotarpį pagal tarptautinius susitarimus 
(PTEMV ir TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo 
atveju, jei valstybės narės nutars leisti tų 
PTEMV ir TEMV perkėlimą atsižvelgiant į 
ribotas teises perkelti tokius kreditus, 
minėtą aiškumą reikėtų užtikrinti 
reikalaujant, kad valstybės narės leistų 
operatoriams iškeisti tokius PTEMV ir 
TEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Tačiau šis reikalavimas 
neturėtų galioti ilgiau kaip iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV ir 
TEMV, jei jos nėra įsitikinusios, kad galės 
juos panaudoti vykdydamos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už energiją, gaminamą 
iš atsinaujinančių šaltinių, ir už 
veiksmingą paklausą nuo 2013 m. pagal 
projektus, kurie buvo parengti iki 2013 m., 
išskyrus PTEMV, suteiktus už stambius 
hidroenergijos projektus.

Or. en

Pagrindimas

The use of external offsets should be limited to credits which are truly additional and 
contribute to sustainable development in the host countries. In particular CERs and ERUs 
from sectors that have been identified to be exposed to carbon leakage and international 
competition should not be allowed to be used within the EU scheme after 2012.

Pakeitimas 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Jei tarptautinio susitarimo Išbraukta.
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sudarymas bus atidėtas, reikėtų numatyti 
galimybę pasirašant susitarimus su 
trečiosiomis šalimis panaudoti kreditus iš 
labai kokybiškų projektų Bendrijos 
leidimų prekybos sistemoje. Tokiais 
dvišaliais arba daugiašaliais susitarimais 
būtų galima sudaryti sąlygas Bendrijos 
sistemoje ir toliau pripažinti projektus, už 
kuriuos PTEMV suteikiami iki 2012 m., 
bet vėliau pagal Kioto protokolą tokios 
galimybės nebebus.

Or. en

Pagrindimas

Conditions for offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive 
international post-2012 agreement.

Pakeitimas 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma visų tipų katilams, degikliams, 
turbinoms, šildytuvams, kūrykloms, atliekų 
deginimo įrenginiams, džiovinimo 
krosnims, krosnims, džiovykloms, 
varikliams, fakelams ir terminio arba 
katalitinio deginimo įrenginiams, į ją 
reikėtų įtraukti kurą deginančio įrenginio 
apibrėžimą.

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma visų tipų katilams, degikliams, 
turbinoms, šildytuvams, kūrykloms, atliekų 
deginimo įrenginiams, džiovinimo 
krosnims, krosnims, džiovykloms, 
varikliams, fakelams ir terminio arba 
katalitinio deginimo įrenginiams, į ją,
vadovaujantis 1996 m. rugsėjo 24 d. 
Tarybos direktyvoje 96/61/EB pateiktu 
atitinkama integruotos taršos prevencijos 
ir kontrolės apibrėžimu, reikėtų įtraukti 
kurą deginančio įrenginio apibrėžimą.

Or. de
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Pagrindimas

The term ‘combustion installation’ should be defined in line with the IPPC Directive 
96/61/EC in order to guarantee uniformity of terminology and align law on permits with law 
on emissions trading.

Pakeitimas 126
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma visų tipų katilams, degikliams, 
turbinoms, šildytuvams, kūrykloms, atliekų 
deginimo įrenginiams, džiovinimo 
krosnims, krosnims, džiovykloms, 
varikliams, fakelams ir terminio arba 
katalitinio deginimo įrenginiams, į ją 
reikėtų įtraukti kurą deginančio įrenginio 
apibrėžimą.

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma visų tipų katilams, degikliams, 
turbinoms, šildytuvams, kūrykloms, atliekų 
deginimo įrenginiams, džiovinimo 
krosnims, krosnims, džiovykloms ir
varikliams, į ją reikėtų įtraukti kurą 
deginančio įrenginio apibrėžimą.

Or. en

Pagrindimas

Intermittent process flaring is necessary for safety of the process at its initial and final stages. 
While it would be desirable to abate this type of emission (e.g.: estimated cost in terms of lost 
material on an ethylene cracker to be €400-€600 per tCO2), it is technically not feasible. In 
addition, it is not clear that the equipment exists to monitor intermittent flaring to the 
accuracy required.

Pakeitimas 127
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 
tvarka, kaip ir kitiems sektoriams, kurie 

Išbraukta.
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pereinamuoju laikotarpiu gauna 
nemokamų leidimų, o ne elektros 
energijos gamybos įrenginiams taikoma 
tvarka. Tai reiškia, kad 2013 m. 80 % 
leidimų reikėtų suteikti nemokamai, o 
paskui aviacijai nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius turėtų mažėti kiekvienais 
metais vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti 
aviacijos išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, ir kitos Bendrijos 
sistemos peržiūros metu peržiūrėti padėtį 
šiame sektoriuje.]

Or. de

Pagrindimas

There is no need to mention aviation specially. Where aviation is included in the ETS the 
benchmarking model should be applied to it, and to maritime transport where appropriate, 
since this promotes the most efficient technology without causing massive additional costs 
and thus distorting competition.

Pakeitimas 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 
tvarka, kaip ir kitiems sektoriams, kurie 
pereinamuoju laikotarpiu gauna 
nemokamų leidimų, o ne elektros 
energijos gamybos įrenginiams taikoma 
tvarka. Tai reiškia, kad 2013 m. 80 % 
leidimų reikėtų suteikti nemokamai, o 
paskui aviacijai nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius turėtų mažėti kiekvienais 
metais vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat, kaip 
ir elektros energijos gamybos įrenginiams 
taikoma tvarka. Bendrija ir jos valstybės 
narės turėtų ir toliau siekti sudaryti 
susitarimą dėl visuotinių priemonių, kurių 
tikslas – mažinti aviacijos išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 
kitos Bendrijos sistemos peržiūros metu 
peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]



AM\728287LT.doc 91/93 PE407.871v01-00

LT

sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

Or. en

Pagrindimas

Aviation should be treated in the same manner as the power sector as it can also pass on 
majority of its cost to consumer and the inclusion of operators in the trading scheme with free 
allocation would therefore lead to windfall profits for the sector at the expense of consumer 
without any environmental benefit.

Pakeitimas 129
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 
tvarka, kaip ir kitiems sektoriams, kurie
pereinamuoju laikotarpiu gauna nemokamų 
leidimų, o ne elektros energijos gamybos 
įrenginiams taikoma tvarka. Tai reiškia, 
kad 2013 m. 80 % leidimų reikėtų suteikti 
nemokamai, o paskui aviacijai nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius turėtų mažėti 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų nebebus. 
Bendrija ir jos valstybės narės turėtų ir 
toliau siekti sudaryti susitarimą dėl 
visuotinių priemonių, kurių tikslas –
mažinti aviacijos išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, ir kitos 
Bendrijos sistemos peržiūros metu 
peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
pereinamuoju laikotarpiu aviacijai turėtų 
būti suteikiami nemokami leidimai. Tai 
reiškia, kad 2013 m. 80 % leidimų reikėtų 
suteikti nemokamai, o paskui aviacijai 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
turėtų mažėti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

Or. en
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Pagrindimas

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Pakeitimas 130
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Svarbu, kad ateityje sistema būtų 
taikoma ir kitiems didelį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį išmetantiems 
operatoriams, ypač susijusiems su 
transporto, pvz., laivininkystės sektoriumi. 
Šiuo tikslu Komisija, siekdama iki 
2013 m. įtraukti į Bendrijos sistemą jūrų 
transportą ir nustatyti krovininio kelių 
transporto įtraukimo į šią sistemą datą, 
turėtų kuo skubiau pateikti atitinkamus 
pakeitimus ir poveikio vertinimą.

Or. nl

Pagrindimas

Road freight transport and maritime transport should be included in the ETS.

Pakeitimas 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 

(34) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 
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1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Visų pirma Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimą priimti 
priemones dėl leidimų pardavimo 
aukcionuose, leidimų suteikimo visoje 
Bendrijoje pereinamuoju laikotarpiu, 
teršalų išmetimo stebėjimo, ataskaitų 
teikimo ir tikrinimo, tikrintojų 
akreditavimo ir projektams taikomų 
suderintų taisyklių įgyvendinimo. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba papildyti 
direktyvą, pridedant ar keičiant naujas 
neesmines nuostatas, jos turėtų būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Visų pirma Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimą priimti 
priemones dėl leidimų pardavimo 
aukcionuose vadovaujantis santykinių 
taršos rodiklių nustatymo modeliu, dėl 
teršalų išmetimo stebėjimo, dėl ataskaitų 
teikimo ir tikrinimo, dėl tikrintojų 
akreditavimo ir dėl projektams taikomų 
suderintų taisyklių įgyvendinimo. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba papildyti 
direktyvą, pridedant ar keičiant naujas 
neesmines nuostatas, jos turėtų būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

There is to be no transitional free allocation of allowances, since the benchmarking model is 
also to be introduced for energy-intensive industries. Auctioning will therefore only take place 
in the context of the benchmarking model, provided that the installation in question remains 
below the benchmark.
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