
AM\730636LT.doc PE409.397v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2008/0013(COD)

26.6.2008

PAKEITIMAI
132 - 261

Nuomonės projektas
Lena Ek
(PE404.749v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.397v01-00 2/102 AM\730636LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\730636LT.doc 3/102 PE409.397v01-00

LT

Pakeitimas 132
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(-1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:
„Ši direktyva nustato šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų leidimų sistemą 
Bendrijoje (toliau — Bendrijos sistema), 
siekiant, kad būtų skatinamas taupus ir 
ekonomiškai efektyvus išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos mažinimas, tuo pat metu 
skatinant naujoves ir išlaikant bei 
didinant konkurencingumą.“

Or. en

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų leidimų prekybos sistema (LPS, angl. ETS) turėtų 
lemti naujoves, susijusias su mažu anglies dioksido išmetimu, kurios suteiktų ES bendrovėms 
ilgalaikių privalumų palyginti su konkurentais, esančiais už ES ribų. Tai atvejais, kai LPS 
lemia anglies dioksido nutekėjimo riziką, reikėtų išlaikyti ES bendrovių konkurencingumą.

Pakeitimas 133
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje taip pat numatoma dar labiau mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį, kad jis sumažėtų iki tokio lygio, 
kuriam esant moksliniu požiūriu būtų 

Joje taip pat numatoma dar labiau mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį, kad jis sumažėtų iki tokio lygio, 
kuriam esant būtų galima sumažinti 



PE409.397v01-00 4/102 AM\730636LT.doc

LT

galima išvengti pavojingos klimato kaitos. priklausomybę nuo iškastinio kuro 
ateinančiais dešimtmečiais dėl tiekimo 
patikimumo priežasčių.

Or. de

Pagrindimas

Klimato kaita yra vienas aspektas iš daugelio. Vis dėlto svarbiausia yra užtikrinti tiekimo 
patikimumą ateinančiais dešimtmečiais. Kartu su nurodytu iškastinio kuro naudojimo 
efektyvumo padidėjimu ir kitų energijos šaltinių plėtra, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimas irgi bus nuolat mažinamas.

Pakeitimas 134
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
1a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(1a) Įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis
1. Komisija ištiria būdus, kuriais galima 
būtų įtraukti veiklą, susijusią su žemės 
naudojimu, žemės naudojimo paskirties 
keitimu ir miškininkyste (angl. LULUCF), 
į šios direktyvos taikymo sritį. Ji iki 
2008 m. pabaigos Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia teisėkūros pasiūlymą 
šiuo klausimu.
2. Šiame pasiūlyme į Kioto protokole 
numatytas priemones (bendro 
įgyvendinimo, BĮ, ir švarios plėtros 
mechanizmo, ŠPM) visiškai įtraukiami 
veiklos, susijusios su žemės naudojimu, 
žemės naudojimo paskirties keitimu ir 
miškininkyste, projektai, įskaitant 
patvirtintų teršalų emisijos mažinimo 
vienetų (PTEMV) ir teršalų emisijos 
mažinimo vienetų (TEMV), susijusių su 
projektų veikla, naudojimą pagal 
Bendrijos sistemą, kol įsigalios būsimas 
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tarptautinis susitarimas dėl klimato 
kaitos.“

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės gali kritikuoti Komisiją dėl to, jog ši nepateikė tinkamų  priežasčių, 
dėl kurių nusprendė neįtraukti žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės į leidimų prekybos sistemą (LPS). Tarybos išvadose Komisija raginama ištirti 
galimybes traukti LULUCF į šią sistemą.  Parlamentas taip pat ragina Komisiją ištirti šią 
galimybę.
Vykdant žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės projektus 
besivystančiose šalyse pasitelkus švarios plėtros mechanizmą (ŠPM), būtu suteikiamas didelis 
finansavimo šaltinis ir dėl to būtų galima apsaugoti biologinę įvairovę ir atkurti nuniokotus 
miškus. 

Pakeitimas 135
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(1a) 2 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Ši direktyva taip pat taikoma 
įrenginiams, išvardytiems 2aa priede, kai 
tai nurodyta atskirai.“

Or. en

Pagrindimas

Šie sektoriai, kuriuose elektros energijos pirkimas sudaro didžiąją dalį jų gamybos sąnaudų, 
dar nėra įtraukti į LPS.  Tačiau šie sektoriai privalo pirkti energiją iš elektros energijos 
tiekėjų, kurie įtraukti į leidimų prekybos sistemą, todėl šių sektorių gamybos sąnaudos 
gerokai išaugs. Kad būtų išvengta netiesioginio anglies dioksido nutekėjimo, šiems sektoriams 
turėtų būti kompensuojama už pavojus, kylančius jų konkurencingumui.
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Pakeitimas 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies a punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(c)  „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir kiti natūralūs 
ir antropogeninės kilmės dujiniai 
atmosferos komponentai, kurie 
absorbuoja ir pakartotinai išspinduliuoja 
infraraudonuosius spindulius;

(c) "šiltnamio efektą sukeliančios dujos" 
— II priede išvardytos dujos;

Or. de

Pagrindimas

Šioje direktyvoje vartojamas šis šiltnamio efektą sukeliančių dujų apibrėžimas. Atsižvelgiant į 
tai tinkama pateikti nuorodą į dujas, išvardytas priede. Taigi pakeitimai turėtų būti atliekami 
tik naudojantis II priedu, ir tai yra viena iš pagrindinių šios direktyvos nuostatų.

Pakeitimas 137
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies a punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir kiti natūralūs 
ir antropogeninės kilmės dujiniai 
atmosferos komponentai, kurie 
absorbuoja ir pakartotinai išspinduliuoja 
infraraudonuosius spindulius;

(c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir dujos, kurios 
apibrėžiamos kaip dujos pagal būsimų 
tarptautinių susitarimų sistemą;

Or. de
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Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų nurodyti dujas, išvardytas Kioto protokole. Siūloma formuluotė yra tokia 
plati, kad ji turėtų apimti ir, pvz., vandens garus.

Pakeitimas 138
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies a punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir kiti natūralūs 
ir antropogeninės kilmės dujiniai 
atmosferos komponentai, kurie 
absorbuoja ir pakartotinai išspinduliuoja 
infraraudonuosius spindulius;

(c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir dujos, kurios 
apibrėžiamos kaip dujos pagal būsimų 
tarptautinių susitarimų sistemą;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sugriežtinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apibrėžimą. Siūloma 
formuluotė yra tokia plati, kad ji turėtų apimti ir, pvz., vandens garus. Kyla pavojus, kad 
ateityje dėl to bus nustatyti sumažinimo tikslai, kurie bus pernelyg neapibrėžti ir kartu dėl jų 
reikės didelių administracinių išteklių.

Pakeitimas 139
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies a punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir kiti natūralūs 
ir antropogeninės kilmės dujiniai 

(c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir dujos, 
priskiriamos šiltnamio efektą 
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atmosferos komponentai, kurie 
absorbuoja ir pakartotinai išspinduliuoja 
infraraudonuosius spindulius;

sukeliančioms dujoms pagal būsimus 
tarptautinius susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pateiktas šiltnamio efektą sukeliančių dujų apibrėžimas yra pernelyg platus ir 
paliekama daug interpretavimo galimybių. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, pakeitimu siūloma, 
kad apibrėžimas būtų suderintas su Kioto protokolu, taip užtikrinant mažinimo pastangų 
veiksmingumą.

Pakeitimas 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas;

h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas arba tas leidimas buvo 
atnaujintas dėl įrenginio pobūdžio ar
veikimo pakeitimų arba dėl paties 
įrenginio arba jo naudojamų pajėgumų 
didelio išplėtimo po to, kai Komisijai buvo 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas;

Or. fr

Pagrindimas

Būtina, kad naujiems rinkos dalyviams, kuriems suteikiamas pirmasis emisijos leidimas, ir 
rinkos dalyviams, kurie reikia atnaujinti savo leidimą dėl išplėtimo arba didelio jų veiklos 
pasikeitimo, būtų sudarytos vienodos sąlygos. Šis apibrėžimas, kuris buvo vartojamas  
pirmaisiais dviem leidimų direktyvos etapais (2005–2007 m. ir 2008–2012 m.), privalo būti 
vėl naudojamas siekiant išvengti nevienodų sąlygų.
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Pakeitimas 141
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 

kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas;

(h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas arba tas leidimas buvo 
atnaujintas dėl įrenginio pobūdžio ar 
funkcijų pakeitimų arba dėl įrenginio 
išplėtimo, arba dėl esamo įrenginio 
panaudojimo rodiklio padidėjimo po to, 
kai Komisijai buvo pateiktas 11 straipsnio 
1 dalyje nurodytas sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

Naujo rinkos dalyvio apibrėžimą reikia pritaikyti, kad, esant galimybei, bendrovės galėtų 
sukoncentruoti savo gamybą turimose efektyviausiose gamybos vietose ES teritorijoje. Šiuo 
tikslu būtina užtikrinti sąžiningą ir nuoseklų elgesį esant trims galimiems gamybos planams:  
esamų įrenginių eksploatavimas, esamų įrenginių pajėgumų padidinimas ir naujų įrenginių 
plėtotė. 

Pakeitimas 142
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 

(h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 
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pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas;

pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas, ir esamų įrenginių pajėgumų 
padidėjimas;

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos pasiūlyme nenurodoma, kaip reikėtų teisiškai nagrinėti esamų įrenginių pajėgumų 
padidėjimą (t. y. gamybos padidėjimą). Šią įstatymų spragą reikia užpildyti. Įrenginius, kurių 
pajėgumas padidintas, šios direktyvos kontekste būtina laikyti naujais rinkos dalyviais.

Pakeitimas 143
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas;

(h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas, ir esamų įrenginių pajėgumų 
padidėjimas;

Or. de

Direktyvos pasiūlyme nenurodoma, kaip reikėtų teisiškai įforminti esamų įrenginių pajėgumų 
padidėjimą (t. y. gamybos padidėjimą). Šią įstatymų spragą reikia užpildyti. Įrenginius, kurių 
pajėgumas padidintas, šios direktyvos kontekste būtina laikyti naujais rinkos dalyviais. 
Įrenginių, kurių pajėgumas padidintas, neprilyginimas naujiems rinkos dalyviams nebūtų 
objektyviai pagrįstas ir sudarytų kliūčių investicijoms. 
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Pakeitimas 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto ba papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio j a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pridedama ši pastraipa:

„(ja) „Daug energijos naudojanti įmonė“ 
- tai verslo subjektas, kai energetikos 
produktų ir elektros energijos pirkimas 
sudaro mažiausiai 3,0% gamybos vertės 
arba nacionalinis mokestis už elektros 
energiją sudaro mažiausiai 0,5% 
pridėtinės vertės. „Energetikos produktų 
ir elektros energijos pirkimas“ - tai tikroji 
energijos, pirktos ar pagamintos įmonėje, 
kaina. Įskaičiuojami tik elektros energija, 
šilumos energija ir energetikos produktai, 
kurie naudojami šildymui. „Gamybos 
vertė“ - tai apyvarta, įskaitant su produkto
kaina tiesiogiai susijusias subsidijas, 
pridedant ar atimant gatavų produktų 
atsargų, nebaigtos gamybos ir 
perpardavimui pirktų prekių ir paslaugų 
pokyčius, atėmus perpardavimui skirtų 
prekių ir paslaugų pirkimą. „Pridėtinė 
vertė“ - tai bendroji apyvarta,
apmokestinama PVM, įskaitant 
pardavimą eksportui, atėmus bendrąjį 
pirkimą, apmokestinamą PVM, įskaitant 
importą.  

Or. de

Pagrindimas

Dėl priežasčių, susijusių su pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais, ir siekiant įmonių  
planavimo patobulinimo bei investicijų saugumo padidinimo, šioje direktyvoje reikėtų aiškiau 
apibrėžti, kas yra daug energijos naudojanti įmonė ir kaip sektoriams, kuriuose yra ypatinga 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, turėtų būti teikiamas specialus režimas pagal emisijos 
leidimų prekybos sistemą.

Taigi reikia įrašyti daug energijos naudojančios įmonės apibrėžimą, pateikiamą Energijos 
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mokesčių direktyvoje 2003/96/EB. 

Pakeitimas 145
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(t) „kurą deginantis įrenginys“ –
stacionarus techninis objektas, kuriame 
oksiduojamas kuras ir gaminama šilumos 
arba mechaninė energija arba šios abi 
energijos rūšys bei vykdoma kita su šiuo 
procesu tiesiogiai susijusi veikla, įskaitant 
išmetamųjų dujų plovimą;

(t) „kurą deginantis įrenginys“ –
stacionarus techninis objektas, kuriame 
oksiduojamas kuras ir gaminama šilumos 
arba mechaninė energija arba šios abi 
energijos rūšys ir ši energija skirta tiekti 
galutiniams vartotojams, esantiems  ne 
atitinkamo kurą deginančio įrenginio 
teritorijoje;

Or. de

Pakeitimas 146
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(t) „kurą deginantis įrenginys“ –
stacionarus techninis objektas, kuriame 
oksiduojamas kuras ir gaminama šilumos 
arba mechaninė energija arba šios abi 
energijos rūšys bei vykdoma kita su šiuo 
procesu tiesiogiai susijusi veikla, įskaitant 
išmetamųjų dujų plovimą;

(t) „kurą deginantis įrenginys“ –
stacionarus techninis objektas, kuriame 
oksiduojamas kuras ir gaminama šilumos 
arba mechaninė energija arba šios abi 
energijos rūšys ir ši energija skirta tiekti 
galutiniams vartotojams, esantiems  ne 
atitinkamo kurą deginančio įrenginio 
teritorijoje;

Or. de
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Pagrindimas

Sąvokos „kurą deginantis įrenginys“ taikymas  turėtų specialiai ir išskirtinai apsiriboti tik 
jėgainėms pagal šios direktyvos I priedo pavadinimą ir neturėtų taip pat apimti vidinio 
deginimo pramonės įmonėse (kitiems vartotojams tiekti skirtos elektros energijos ir šilumos 
energijos gamyba). 

Pakeitimas 147
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
[(t)] „kurą deginantis įrenginys“ –
stacionarus techninis objektas, kuriame 
oksiduojamas kuras ir gaminama šilumos 
arba mechaninė energija arba šios abi 
energijos rūšys bei vykdoma kita su šiuo 
procesu tiesiogiai susijusi veikla, įskaitant 
išmetamųjų dujų plovimą;

[(t)] „kurą deginantis įrenginys“ –
stacionarus techninis objektas, kuriame 
oksiduojamas kuras ir gaminama šilumos 
arba mechaninė energija arba šios abi 
energijos rūšys bei vykdoma kita su šiuo 
procesu tiesiogiai susijusi veikla, įskaitant 
išmetamųjų dujų plovimą, išskyrus metalų 
ir metalų junginių antrinį perdirbimą / 
utilizaciją;

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų skirti baudų už metalų antrinio perdirbimo veiklą.

Pakeitimas 148
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(u) „elektros energijos gamybos 
įrenginys“ – įrenginys, kuriuo 2005 m. 

Išbraukta.
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sausio 1 d. gaminta ar vėliau gaminama 
trečiosioms šalims parduoti skirta elektros 
energija ir kuris priskiriamas tik I priede 
nurodytai  „Elektros energijos arba 
šilumos tiekimo“ kategorijai.

Or. de

Pagrindimas

Visų elektros energijos gamybos rūšių atžvilgiu turėtų būti taikomas vienodas elgesys, kad 
būtų išvengta rinkos iškraipymų. Būtina išlaikyti energijos formulių, naudojamų atskiruose 
pramonės sektoriuose, įvairovę. 

Pakeitimas 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
[(u)] „elektros energijos gamybos 
įrenginys“ – įrenginys, kuriuo 2005 m. 
sausio 1 d. gaminta ar vėliau gaminama 
trečiosioms šalims parduoti skirta elektros 
energija ir kuris priskiriamas tik I priede 
nurodytai „Elektros energijos arba šilumos 
tiekimo“ kategorijai.

[(u)] „elektros energijos gamybos 
įrenginys“ – įrenginys ar įrenginio dalis, 
kuriais 2005 m. sausio 1 d. gaminta ar 
vėliau gaminama trečiosioms šalims 
parduoti skirta elektros energija ir kuris 
priskiriamas tik I priede nurodytai 
„Elektros energijos arba šilumos tiekimo“ 
kategorijai. Elektros energijos tiekimas 
pagal pirkimo įsipareigojimą nelaikomas 
pardavimu trečiajai šaliai, nebent 
perėmimo tarifuose yra reguliavimo 
mechanizmas, pagal kurį galima 
atsižvelgti į leidimų kainą nustatant 
tarifus.

Or. fr

Pagrindimas

Termofikacijos įrenginiai, kuriuos įmonės naudoja siekdamos patenkinti savo garo ir elektros 
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energijos poreikius, paprastai naudojami bazinės apkrovos režimu ir todėl negalėtų būti 
ekonomiški, jei konkuruotų su kombinuotojo ciklo ar kitais elektros energijos gamybos 
įrenginiais.  Taigi tos pačios paskirstymo taisyklės negali būti taikomos elektros energijos 
gamybos veiklai, priklausomai nuo pirkimo įsipareigojimo, ir tokiai pačiai veiklai, kuriai šis 
įsipareigojimas netaikomas.

Pakeitimas 150
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
[(u)] „elektros energijos gamybos 
įrenginys“ – įrenginys, kuriuo 2005 m. 
sausio 1 d. gaminta ar vėliau gaminama 
trečiosioms šalims parduoti skirta elektros 
energija ir kuris priskiriamas tik I priede 
nurodytai „Elektros energijos arba šilumos 
tiekimo“ kategorijai.

[(u)] „elektros energijos gamybos 
įrenginys“ – įrenginys, kuriuo 2005 m. 
sausio 1 d. gaminta ar vėliau gaminama 
trečiosioms šalims parduoti skirta elektros 
energija, kuris šią energiją tiekia 
daugiausia viešiesiems elektros tinklams
ir kuris priskiriamas tik I priede nurodytai 
„Elektros energijos arba šilumos tiekimo“ 
kategorijai.

Or. en

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į tarptautinės konkurencijos jėgas siekiant įtraukti turinčius 
autonomiją gamintojus į laisvą paskirstymą. Įmonė, kuri nėra viešasis elektros energijos 
gamintojas, privalo išlaikyti galimybę valdyti savo  nuosavus energetikos fondus, kurie jau 
investuoti.  Taigi apibrėžimą reikia iš dalies pakeisti. Turintis autonomiją gamintojas, kaip 
apibrėžiama 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/92/EB dėl 
elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių – „fizinis ar juridinis asmuo, gaminantis 
elektros energiją iš esmės tik savo poreikiams“.
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Pakeitimas 151
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio -ua punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ua) „sektoriai, kuriems būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika“ – tai 
sektoriai, nustatyti laikantis kriterijų, 
išdėstytų 10a straipsnio 9 dalyje ir 1a 
priede.

Or. en

Pagrindimas

Sektorių, kuriems būdinga rizika, aiškesnis apibrėžimas, nurodant kriterijus ir naująjį priedą.

Pakeitimas 152
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio -ua punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ua) „sektoriai, kuriems būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika“ – tai 
sektoriai, nustatyti laikantis kriterijų, 
išdėstytų 10a straipsnio 9 dalyje ir 1a 
priede.

Or. en

Pagrindimas

Sektorių, kuriems būdinga rizika, aiškesnis apibrėžimas, nurodant kriterijus ir naująjį priedą.
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Pakeitimas 153
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio -ua punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ua) „daug elektros energijos 
naudojančios įmonės“ – tai verslo 
subjektai, kaip apibūdinama 2 ab priede.

Or. de

Pagrindimas

Daug elektros energijos naudojančių įmonių apibrėžimas turėtų būti kuo aiškiau apibrėžtas 3 
priede ir šis apibrėžimas turėtu būti laikomas laisvo leidimų paskirstymo pagrindu. 

Pakeitimas 154
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio -ua punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ua) „laikinai patvirtintas teršalų emisijos 
mažinimo vienetas“ arba „LPTEMV“ –
tai vienetas, paskelbtas dėl miškų 
želdinimo ir atželdinimo projektų, kurio 
galiojimas baigiasi, kai baigiasi 
įsipareigojimo laikotarpis, kuriam 
minėtasis vienetas paskelbtas, taikant 
Kioto protokolo 12 straipsnį ir 
sprendimus, susijusius su Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencija (JTBKKK) ir Kioto protokolu. 

Or. fr
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Pagrindimas

Nepastovumo, susijusio su miškais, rizika sprendžiama pasitelkus švarios plėtros mechanizmo 
(ŠPM) procedūrą sukuriant laikinus kreditus; šie planai buvo nustatyti 2003 m. šalių 
konferencijoje Milane (Sprendimas 19/CP.9). 

Pakeitimas 155
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio -ua punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ua) „išorės valdymo įrenginys“– tai 
įrenginys, kurio savininkas yra trečioji 
šalis arba kurį eksploatuoja trečioji šalis, 
atliekantis funkciją, kurią kitaip galėtų 
atlikti vidinės gamybos veikla, integruota į 
atitinkamo ekonomikos sektoriaus 
gamybos procesą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apibrėžti „išorės valdymo įrenginio" sąvoką, kad būtų išvengta skirtingų paskirstymo 
metodų taikymo šiems įrenginiams ir atitinkamai skirtingų sąnaudų, didesnių, nei tos, kurios 
patiriamos naudojantis vidine gamyba sektoriuose, kuriems tiekia.

Pakeitimas 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio -ua punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ua) „išorės valdymo įrenginys“– tai 
įrenginys, kurio savininkas yra trečioji 
šalis arba kurį eksploatuoja trečioji šalis, 
atliekantis funkciją, kurią kitaip galėtų 
atlikti vidinės gamybos veikla, integruota į 
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atitinkamo ekonomikos sektoriaus 
gamybos procesą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apibrėžti „išorės valdymo įrenginio" sąvoką, kad būtų išvengta skirtingų paskirstymo 
metodų taikymo šiems įrenginiams ir atitinkamai skirtingų sąnaudų, didesnių, nei tos, kurios 
patiriamos naudojantis vidine gamyba sektoriuose, kuriems tiekia energiją.

Pakeitimas 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija bent kas 
penkerius metus peržiūri šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimą ir 
padaro visus reikiamus pakeitimus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reguliari kas penkerius metus vykdoma peržiūra, kurios reikalauja Komisija ir kuri turėtų 
būti vykdoma įvairiais klimato kaitos ir energetikos paketo etapais, yra biurokratinis 
absurdas.  Peržiūra jau vykdoma remiantis ataskaitomis.

Pakeitimas 158
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Kompetentinga institucija bent kas 
penkerius metus peržiūri šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimą ir padaro 
visus reikiamus pakeitimus.

Kompetentinga institucija bent kas 
penkerius metus peržiūri šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimą ir padaro 
visus reikiamus pakeitimus, atsižvelgdama 
į naujausius mokslo duomenis.

Or. el

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad emisijos leidimų peržiūra ir visi siūlomi daliniai pakeitimai bus vykdomi 
atsižvelgiant į naujus mokslo duomenis.

Pakeitimas 159
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas 
Bendrijos leidimų skaičius turėtų mažėti 
tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 
2008–2012 m. laikotarpio vidurio. Leidimų 
skaičius mažėja pagal 1,74 % linijinį 
koeficientą, palyginti su vidutiniu metiniu 
bendru leidimų, kuriuos valstybės narės 
išduoda pagal Komisijos sprendimus dėl 
2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo 
planų, skaičiumi.

Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas 
Bendrijos leidimų skaičius turėtų mažėti 
tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 
2008–2012 m. laikotarpio vidurio. Leidimų 
skaičius mažėja pagal 2% linijinį 
koeficientą, palyginti su vidutiniu metiniu 
bendru leidimų, kuriuos valstybės narės
išduoda pagal Komisijos sprendimus dėl 
2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo 
planų, skaičiumi.

Or. en

Pagrindimas

ES leidimų prekybos sistemos (LPS) sektoriui negalima sudaryti netinkamai didelės naštos 
būti atsakingu už 60 proc. sumažinimo, kai šis sektorius atsakingas tik už 40 proc. taršos. 
Taigi raginame elgtis su sektoriais panašiai arba idealiai vienodai. Taigi, LPS 
nepriklausančiam sektoriui remiantis 2005 m. tarša turėtų tekti 13 proc. sumažinimo 
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pastangų 2013–2020 m. laikotarpiu ir tokiu būdu ES LPS tektų tokia pati našta.  Anglies 
dioksido nutekėjimas yra ne tik laisvų leidimų problema, bet taip pat galimybės gauti leidimą 
rinkoje (likvidumo) problema.

Atsižvelgiant į tai reikėtų pakeitimo pasiūlyme dėl sprendimo dėl pastangų pasidalijimo.

Pakeitimas 160
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas 
Bendrijos leidimų skaičius turėtų mažėti 
tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 
2008–2012 m. laikotarpio vidurio. 
Leidimų skaičius mažėja pagal 1,74 %
linijinį koeficientą, palyginti su vidutiniu 
metiniu bendru leidimų, kuriuos 
valstybės narės išduoda pagal Komisijos 
sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, 
skaičiumi.

Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas 
Bendrijos leidimų skaičius turėtų mažėti 
tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 
2008–2012 m. laikotarpio vidurio. 
Leidimų skaičius mažėja pagal 1,10 %
pastovų linijinį koeficientą, palyginti su 
vidutiniu metiniu bendru leidimų, 
kuriuos valstybės narės išduoda pagal 
Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, 
skaičiumi.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kaip Komisija gavo skaičių 1.74 %. Jei atskaitos metai buvo 1990 m., jei buvo
taikytas 20 proc. sumažinimo tikslas, jei buvo atsižvelgta į sumažinimo įsipareigojimų 
paskirstymą tarp sektorių, kuriuos apima LPS, ir kitų sektorių, kaip siūlė Komisija, ir jei buvo 
pridėta Bulgarija ir Rumunija, tai sektoriams, kuriuos apima LPS, užtektų 1,10 proc. 
sumažinimo per metus, kad būtų pasiektas tikslas. 
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Pakeitimas 161
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas 
Bendrijos leidimų skaičius turėtų mažėti 
tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 
2008–2012 m. laikotarpio vidurio. 
Leidimų skaičius mažėja pagal 1,74 %
linijinį koeficientą, palyginti su vidutiniu 
metiniu bendru leidimų, kuriuos 
valstybės narės išduoda pagal Komisijos 
sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, 
skaičiumi.

Nuo 2013 m. kasmet išduodamas visas 
Bendrijos leidimų skaičius turėtų mažėti 
tolygia seka pradedant skaičiuoti nuo 
2008–2012 m. laikotarpio vidurio. 
Leidimų skaičius mažėja pagal 2%
linijinį koeficientą, palyginti su vidutiniu 
metiniu bendru leidimų, kuriuos 
valstybės narės išduoda pagal Komisijos 
sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, 
skaičiumi.

Or. en

Pagrindimas

Bali buvo svarstoma, kad išsivysčiusios šalys turėtų sumažinti savo ŠESD taršą nuo 25 proc. 
iki 40 proc. 2020 m. palyginti su 1990 m. lygiu. Kad pasiektų šį tikslą, ES LPS turėtų pradėti 
numatydama 25 proc. sumažinimą 2020 m. (palyginti su 2005 m. lygiu), kuris gali būti 
pakoreguotas iki 30 proc., atsižvelgiant į tarptautinį susitarimą, kuris bus sudarytas po 
2012 m. Tai reikštų, kad linijinis koeficientas turėtų būti patikslintas ir siekti iki 2 proc. (1,74 
x 25/21). Perėjimas nuo 25 proc. iki 30 proc. būtų santykinai lengvas palyginti su perėjimu 
nuo 20 proc. iki 30 proc. Kai sumažinimo tikslas 30 proc., linijinis koeficientas turėtų būti 
2,5, nebent Komisija įrodytu, jog reikėtų taikyti kitą koeficientą.

Pakeitimas 162
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
paskelbia bendrą 2013 m. leidimų 

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
paskelbia bendrą 2013 m. leidimų 
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skaičių, kuris apskaičiuojamas remiantis 
bendru leidimų, kuriuos valstybės narės 
išdavė pagal Komisijos sprendimus dėl 
2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo 
planų, skaičiumi.

skaičių, kuris apskaičiuojamas remiantis 
bendru leidimų, kuriuos valstybės narės 
išdavė pagal Komisijos sprendimus dėl 
2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo 
planų, skaičiumi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą tikrumo ir nuspėjamumo lygį pramonei, turėtų kuo greičiau būti 
žinomas leidimų, kuriuos valstybės narės išduos pagal savo nacionalinius paskirstymo planus 
2008–2012 m., skaičius, taigi šią datą reikia pavėlinti.

Pakeitimas 163
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Ne vėliau kaip 2025 m. Komisija peržiūri 
linijinį koeficientą.

Ne vėliau kaip 2016 m. Komisija peržiūri 
linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Linijinį koeficientą reikėtų persvarstyti trečiojo prekybos laikotarpio viduryje, atsižvelgiant į 
prieinamas sumažinimo galimybes ir rentabilumą.

Pakeitimas 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3a. Jei dėl gamybos padidėjimo  pagal 10a 
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straipsnio 2 dalį veiklos vykdytojams 
papildomai skirtų leidimų kiekis būtų 
didesnis nei atitinkamame konkrečiame 
sektoriuje  veiklos vykdytojų grąžintų dėl 
to, kad po ex-post patikslinimo planuotas 
sumažinimo lygis sumažintas, leidimų 
kiekis, šiam konkrečiam sektoriui 
nustatyti santykiniai taršos rodikliai 
sumažinami kitais metais, einančiais po 
metų, kuriais buvo nustatytas 
neproporcingumas, laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu taip, kad būtų 
užtikrinta, jog būtų pasiektas bendras 
taršos mažinimas pagal 9 straipsnio 
apimtį.   Šiuo tikslu kompetentingos 
institucijos kasmet iki balandžio 30 d. 
praneša Komisijai, ar papildomų taršos 
leidimų skaičius viršijo grąžintų leidimų 
skaičių. 

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant nemokamus leidimus, kuriems taikomas ex-post koregavimas, atsižvelgiant į faktinę 
gamybą, būtų užtikrinama, jog bus pasiektas CO2 sumažinimo tikslas ir bus sudarytos sąlygos 
veiksmingam augimui, taip pat bus išvengta netikėtai didelio pelno (įrodyta ECOFYS atliktu 
Tarptautinės energiją vartojančių sektorių federacijos (angl. IFIEC) metodo tyrimu).  Jei 
padidėjus gamyba, atlikus ex-post patikslinimą gali būti suteikiami papildomi leidimai 
vieniems metams. Tačiau bendro tikslo pasiekimas turi būti užtikrintas. Taigi, jei išduota  
leidimų daugiau kaip planuota, įvairūs taršos rodikliai bus patikslinami juos sumažinant 
pagal patikslinimo mechanizmą, kuris turi būti nustatytas pagal 23 straipsnio 3 dalį. 

Pakeitimas 165
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
9aa straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(6a) Įterpiamas šis straipsnis:
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„9aa straipsnis
Visos Bendrijos elektros energijos 
sektoriaus kainodaros korekcija 
suderintoje rinkoje 
Komisija paskelbia sąžiningas didmeninės 
kainodaros sistemos taisykles 
liberalizuotoje ir suderintoje elektros 
energijos rinkoje, kad branduolinės ir 
vandens energijos gamintojai negautų 
netikėtai didelio pelno, o finansiniai 
subjektai negautų spekuliacinio pelno dėl 
leidimų pavertimo investicijomis.“

Or. en

Pagrindimas

Didmeninėje elektros energijos rinkoje kainodara pagrįsta ribine tiekimo kaina.  Tokia 
kainodara apima emisijos leidimų kaštus, dėl kurių padidėja visos elektros energijos kaina. 
Tai nepelnyto netikėtai didelio pelno šaltinis vandens ir branduolinės energijos gamintojams, 
kuriems nereikia naudotis leidimais. Elektros energijos sektoriaus didmeninė kainodarą 
reikia pakeisti, kad neteršiantys elektros energijos gamintojai negautų netikėtai didelio pelno 
ir neatsirastų rinkos kainodaros šališkumas, ypač branduolinės pramonės naudai.

Pakeitimas 166
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
10 straipsnis išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant aukcionus, kai taikoma emisijos leidimų prekybos sistema (LPS), taikoma didžiausia 
kaina visiems vartotojams be papildomos naudos dėl CO2 mažinimo.  Tai reiškia, kad naują 
CO2 mokestį turės mokėti vartotojai. Siekiant, kad ES vartotojams būtų sutaupyta 55 mlrd. 
eurų per metus ir siekiant išlaikyti elektros kainas 20–30 eurų už MWh (megavatvalandę) 
žemesnes ir neužginčyti LPS veiksmingumo, kainos neturi būti pagrįstos aukciono būdu. 
Nemokami leidimai, pagrįsti santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba, leidžia turėti 
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rentabilią ir ekologiškai veiksmingą priemonę. 

Pakeitimas 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, valstybės narės parduoda 
aukcionuose.

1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, Bendrijos įstaigos parduoda 
aukcionuose.

2. Visą leidimų, kuriuos kiekviena 
valstybė narė parduoda aukcione, skaičių 
sudaro:
(a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios 
atitinka tam tikros valstybės narės 
2005 m. patikrintą išmetamųjų teršalų 
dalį Bendrijos sistemoje;
(b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
nurodyta procentine dalimi.
Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant 
jų 2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.
Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
10 % leidimų.
3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš 

3. 100 % pajamų, gautų parduodant 
leidimus aukcione, ES naudoja šiems 
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aukcionų pagal tos dalies b punktą, 
reikėtų naudoti šiems tikslams:

tikslams:

(a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais 
siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą; 

(a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo, atsinaujinančios 
energijos ir anglies komponento 
neturinčios energijos fondą, prisitaikyti 
prie klimato kaitos padarinių ir finansuoti 
mokslinius tyrimus bei technologijų plėtrą, 
kuriais siekiama mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir prisitaikyti prie klimato 
kaitos, įskaitant dalyvavimą iniciatyvose 
pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą; 

(b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

(b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

(c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

(c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

(ca) plėtoti švarios energijos nešėjus;
(d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

(d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

(e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio; 

(e) paramai kai kurioms valstybėms 
narėms, siekiant skatinti solidarumą ir 
augimą Bendrijoje, iki 10 % aukcionuose 
gautų lėšų skiriant šioms valstybėms 
narėms, taip pat paramai, skirtai padėti 
besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio; 

(f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją; taip 
pat

(f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją; taip 
pat

(g) padengti Bendrijos sistemos 
valdymo administracines išlaidas.

(g) padengti Bendrijos sistemos 
valdymo administracines išlaidas, 
skirdama iki [x %, dėl tikslaus skaičiaus 
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bus nuspręsta vėliau] nuo visų pajamų, 
gautų aukcionuose.

4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš šių tikslų valstybės 
narės nurodo pagal Sprendimą 
Nr. 280/2004/EB teikiamose ataskaitose.

4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš šių tikslų Komisija
nurodo pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB 
teikiamose ataskaitose.

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Aukcionai rengiami taip, kad 
operatoriai, visų pirma visos mažosios ir 
vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turėtų visas galimybes 
juose dalyvauti ir kad kiti dalyviai 
nepakenktų aukcionų sistemos veikimui. 
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

5. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija, 
laikydamasi 23 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, priima Reglamentą dėl aukcionų 
terminų, administravimo ir kitų aspektų, 
kad jie būtų rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. 

Aukcionų rengimo sistema bus nustatyta 
taip, kad būtų užtikrinama nuolat likvidi 
ir skaidri rinka.
Kad būtų užtikrintas šių tikslų 
pasiekimas, minėtasis reglamentas turi 
būti pagrįstas šiais principais:
– naudojama viena sistema, pasiekiama 
nuotoliniu būdu, paprasta (vieno etapo), 
veiksminga, prieinama už priimtiną 
kainą, sistemos veiksmingumą garantuoja 
vienas Bendrijos lygmens valdytojas;

– bet kuriam dalyviui, pateikusiam 
mokumo įrodymą ir turinčiam registruotą 
paskyrą emisijos leidimų registre, 
garantuota galimybė naudotis aukcionu 
mažiausiomis sąnaudomis;
– reglamente nustatomas tvarkaraštis ir 
aukcione pateikiamų teršalų kiekis, 
laikantis leidimų apmokėjimo terminų ir 
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atsižvelgiant į įmonių finansinius 
apribojimus; minėtu tvarkaraščiu 
pašalinamas pavienių aukcionų šaltinis 
visu laikotarpiu.
Reglamente numatoma šios rinkos 
priežiūra, kurią vykdo esamos 
organizacijos arba viena organizacija, 
kuri bus įsteigta ir kuri turės tokią pat 
kompetenciją kokią turi žaliavų rinkų 
priežiūros institucijos.

Or. fr

Pagrindimas

Aukcionai turi būti vykdomi Bendrijos lygmeniu, o ne atskirose valstybėse narėse.

ES privalo turėti galimybių investuoti daugiau į mažiau energijos naudojančias ir mažiau  
CO2 išmetančias technologijas, kurios būtinos, siekiant pasirengti emisijos sumažinimui iki  
2050 m. Pajamų naudojimas Bendrijos lygmeniu sudarytų sąlygas tinkamai organizuoti ES 
mokslinius tyrimus, ypač palyginti su JAV ir Japonija.

Pakeitimas 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, valstybės narės parduoda 
aukcionuose.

1. Nuo 2013 m. visus leidimus valstybės 
narės parduoda aukcionuose.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido kainos turi būti visiškai įtrauktos į produktų kainas, kad rinka būtų 
nukreipiama link mažiau klimatui kenkiančio vartojimo. Nemokami leidimai iškraipo rinkos 
mechanizmą, o visus juos pardavinėjant aukcione gerokai sumažėtų biurokratijos ir 
geriausiai dirbantys būtų apdovanoti. Anglies nutekėjimas ir nesąžininga konkurencija, kurią 
Europos gaminiams sudaro trečiųjų šalių, neįsipareigojusių sudaryti visuotinį tarptautinį 
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susitarimą dėl klimato kaitos, gaminiai turėtų būti neutralizuojami pasitelkus importui 
taikomą reikalavimą dėl užsienio leidimo.

Pakeitimas 169
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

(a) 80 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2008 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

Or. en

Pagrindimas

2008 m. bus pirmieji metai, kai atitinkami ES LPS duomenys bus bendri visoms 27 valstybėms 
narėms. Be to, nuo  2008 m. bus pradėtas taikyti naujas įrenginio apibrėžimas. 

Tai pasiūlymas papildomai 10 % nuo viso leidimų skaičiaus sudarančią leidimų dalį parduoti 
aukcione valstybėms narėms, remiantis rezultatais, kurie  pasiekti  nuo Kioto protokolo 
bazinių metų iki 2008 m., t. y. įsipareigojimų pagal Kioto protokolą laikotarpio pirmųjų metų. 
Šiuo būdu tinkamai atspindimi atskirų šalių pasiekimai pagal Kioto įsipareigojimus, kaip 
numatyta 2007m.  ir 2008 m. pavasarių Europos Tarybos susitikimų išvadose.

Pakeitimas 170
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ba) 10 % nuo viso leidimų kaičiaus 
sudarančią leidimų dalį parduoti 
aukcione paskirstant valstybėms narėms, 



AM\730636LT.doc 31/102 PE409.397v01-00

LT

atsižvelgiant į rezultatus, kurie  pasiekti  
nuo Kioto protokolo bazinių metų iki 
2008 m., kad būtų atsižvelgta į pastangas, 
įdėtas iki Bendrijos sistemos taikymo 
pradžios datos.

Or. en

Pagrindimas

2008 m. bus pirmieji metai, kai atitinkami ES LPS duomenys bus bendri visoms 27 valstybėms 
narėms. Be to, nuo  2008 m. bus pradėtas taikyti naujas įrenginio apibrėžimas. 

Tai pasiūlymas papildomai 10 % nuo viso leidimų skaičiaus sudarančią leidimų dalį parduoti 
aukcione valstybėms narėms, remiantis rezultatais, kurie  pasiekti  nuo Kioto protokolo 
bazinių metų iki 2008 m., t. y. įsipareigojimų pagal Kioto protokolą laikotarpio pirmųjų metų. 
Šiuo būdu tinkamai atspindimi atskirų šalių pasiekimai pagal Kioto įsipareigojimus, kaip 
numatyta 2007m.  ir 2008 m. pavasarių Europos Tarybos susitikimų išvadose.

Pakeitimas 171
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal (b) papunktį, dėl leidimų 
paskirstymo valstybėms narėms ir siekiant 
solidarumo ir augimo Bendrijoje, reikėtų 
atsižvelgti į geografinių regionų, ypač  
nuošalių kalnuotų ir salų regionų, 
geografines ypatybes ir  sunkumus bei 
panašius kriterijus. 

Or. el
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Pakeitimas 172
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pagal (b) papunktį, paskirstant leidimus 
tam tikroms valstybėms narėms reikėtų 
atsižvelgti į kriterijus, susijusius su 
konkrečiomis geografinėmis regionų 
nepalankiomis sąlygomis, pvz., 
susijusiomis su tuo, kad atitinkamų 
regionų teritorija yra labai nutolusi arba 
ją sudaro salos.

Or. en

Pagrindimas

Paskirstytomis aukcionų pajamomis reikėtų prisidėti prie Bendrijos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslų pasiekimo, ypatingą dėmesį skiriant labai nutolusiems 
regionams.

Pakeitimas 173
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2a. Komisija paskirsto aukcionų pajama 
svalstybėms narėms proporcingai pagal 
suteiktus leidimus, atsižvelgdama į 
paskirstymo formulę, nustatytą IIa priede.

Or. nl

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turi gauti proporcingą dalį pajamų iš aukciono, organizuoto 
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Bendrijos lygmeniu. Jei nusprendžiama dėl aukciono, kurį rengia valstybės narės, reikėtų 
užtikrinti, kad visos valstybės narės lygiais pagrindais gautų to aukciono pajamų dalį.

Pakeitimas 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų 
pagal tos dalies b punktą, reikėtų naudoti
šiems tikslams:

3. Pajamos, gautos parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, naudojamos šiems 
tikslams:

Or. en

Pagrindimas

Pajamos, gautos pardavinėjant leidimus aukcione, turėtų būti naudojamos klimato kaitos 
problemoms spręsti, skiriant jas ir kaitos sumažinimui bei prisitaikymui prie kaitos, ir 
subsidijoms, kuriomis padedama finansuoti būtinas investicijas, ypač kai tai susiję su mažas 
pajamas turinčiomis šeimomis.  Mažiausiai pusė pajamų turėtų būti skirta sumažinimui, 
prisitaikymui, miškų išnaikinimo ir dirvožemio degradacijos  išvengimui finansuoti 
besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 175
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų 
pagal tos dalies b punktą, reikėtų naudoti 
šiems tikslams:

3. Ne mažiau kaip 50% pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų 
pagal tos dalies b punktą, reikėtų naudoti 
šiems tikslams:
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Or. fr

Pagrindimas

Prekybos leidimais aukcionai privalo lemti finansinį perėjimą nuo teršiančios pramonės link 
veiklos, skirtos atsinaujinantiems energijos šaltiniams vystyti, anglies dioksidui saugoti ir 
neleisti anglies dioksidui patekti į aplinką.

Sertifikavimo procesas, vykdomas atsižvelgiant į šešis tvarios plėtros Helsinkio kriterijus, 
ypač į šeštąjį kriterijų dėl socialinės ir ekonominės naudos, turėtų būti pagrindine tropikų 
miškų tolesnio naudojimo sąlyga.

Europos Sąjungoje miškininkystė ir medienos sektorius kompensuoja nuo  10 iki 20 proc. 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. 

Pakeitimas 176
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais
siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą;

(a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros bei 
demonstruojamosios veiklos projektą, 
kuriuo siekiama mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir prisitaikyti prie klimato 
kaitos, įskaitant dalyvavimą iniciatyvose 
pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą;

Or. en

Pagrindimas

ES energijos mišinio pakeitimui reikia laiko ir šis pakeitimas turėtų būti pagrįstas 
rentabilumo principu. Ateityje reikėtų naudoti anglis ir taip užsitikrinti energetinį saugumą. 
Kad taip atsitiktų, būtina papildoma parama siekiant pradėti taikyti naujas technologijas 
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anglimi pagrįstos energetikos sektoriuje.

Pakeitimas 177
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

(b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, įskaitant investicijas į 
koncentruotą saulės energiją  Europos 
Sąjungoje arba trečiosiose šalyse, kad 
būtų galima įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % visos 
energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių 
ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimą ir saugojimą (angl. CCS) apima, pagal  10 straipsnio pakeitime 
esančią 3a dalį, valstybių nrių įsipareigojimas grąžinti bent 50 % jų iš aukcionų gautų 
pajamų dalyvaujančioms bendrovėms, jei šios bendrovės išleis šias lėšas mažai anglies 
dioksido išskiriančioms technologijoms, įskaitant CCS.  Administracinės išlaidos gali būti 
padengiamos iš likusių LPS pajamų.

Pakeitimas 178
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimą ir saugojimą (angl. CCS) apima, pagal  10 straipsnio pakeitime 
esančią 3a dalį, valstybių nrių įsipareigojimas grąžinti bent 50 % jų iš aukcionų gautų 
pajamų dalyvaujančioms bendrovėms, jei šios bendrovės išleis šias lėšas mažai anglies 
dioksido išskiriančioms technologijoms, įskaitant CCS.  Administracinės išlaidos gali būti 
padengiamos iš likusių LPS pajamų.

Pakeitimas 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pajamos, gautos pardavinėjant leidimus aukcione, turėtų būti naudojamos klimato kaitos 
problemoms spręsti, skiriant jas ir kaitos sumažinimui bei prisitaikymui prie kaitos, ir 
subsidijoms, kuriomis padedama finansuoti būtinas investicijas, ypač kai tai susiję su mažas 
pajamas turinčiomis šeimomis.  Mažiausiai pusė pajamų turėtų būti skirta sumažinimui, 
prisitaikymui, miškų išnaikinimo ir dirvožemio degradacijos  išvengimui finansuoti 
besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 180
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

(c) švarioms anglies technologijoms, taip 
pat užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

Or. en

Pagrindimas

ES energijos mišinio pakeitimui reikia laiko ir šis pakeitimas turėtų būti pagrįstas 
rentabilumo principu. Ateityje reikėtų naudoti anglis ir taip užsitikrinti energetinį saugumą. 
Kad taip atsitiktų, būtina papildoma parama siekiant pradėti taikyti naujas technologijas 
anglimi pagrįstos energetikos sektoriuje.

Pakeitimas 181
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ca) modernizuoti anglimi kūrenamus 
deginimo įrenginius arba jų pakaitalus 
veiksmingesniais įrenginiais, išmetančiais 
mažiau CO2;

Or. en

Pagrindimas

ES energijos mišinio pakeitimui reikia laiko ir šis pakeitimas turėtų būti pagrįstas 
rentabilumo principu. Ateityje reikėtų naudoti anglis ir taip užsitikrinti energetinį saugumą. 
Kad taip atsitiktų, būtina papildoma parama siekiant pradėti taikyti naujas technologijas 
anglimi pagrįstos energetikos sektoriuje.
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Pakeitimas 182
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ca) energijos saugojimo technologijų 
moksliniams tyrimas, vystymui ir sklaidai;

Or. en

Pagrindimas

Dalyvavimo aukcionuose išlaidos sumažintų bendrovių galimybes teikti investicijas klimatui 
nekenkiančioms technologijoms ir moksliniams tyrimams bei technologijų plėtrai. Taigi, 
pajamos iš aukcionų turėtų būti vėl panaudojamos mokėti už šių naujų technologijų vystymąsi 
ir mokslinių tyrimų bei technologijų plėtros pastangas. Minėtosios pajamos neturėtų būti 
naudojamos jokioms bendrojo biudžeto problemoms spręsti.

Pakeitimas 183
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(ca) suteikti galimybių toliau vystyti 
švarios energijos nešėjų, pvz., vandenilio, 
technologijas;

Or. en

Pagrindimas

Kai dėl leidimų paskirstymo, atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal siūlomą direktyvą jau 
teikiami leidimai siekiant padaryti poveikį daug energijos suvartojančiai pramonei dėl 
konkurencijos, kurią sudaro įmonės, esančios už Europos Sąjungos ribų, ir kurioms 
netaikome reglamentavimo suvaržymai, pagal kuriuos reikalaujama sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisiją (anglies nutekėjimas).



AM\730636LT.doc 39/102 PE409.397v01-00

LT

Pakeitimas 184
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

(d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, visų 
pirma plėtojant sertifikavimą, be to, 
papildomas priemones valstybių narių 
arba jų regionų lėšomis, kad padidėtų jų 
įnašas naudojant miškus ir medieną 
kovoje su klimato atšilimu, kartu 
išsaugant kitas miškų funkcijas;

Or. fr

Pagrindimas

Prekybos leidimais aukcionai privalo lemti finansinį perėjimą nuo teršiančios pramonės link 
veiklos, skirtos atsinaujinantiems energijos šaltiniams vystyti, anglies dioksidui saugoti ir 
neleisti anglies dioksidui patekti į aplinką.

Sertifikavimo procesas, vykdomas atsižvelgiant į šešis tvarios plėtros Helsinkio kriterijus, 
ypač į šeštąjį kriterijų dėl socialinės ir ekonominės naudos, turėtų būti pagrindine tropikų 
miškų tolesnio naudojimo sąlyga.

Europos Sąjungoje miškininkystė ir medienos sektorius kompensuoja nuo  10 iki 20 proc. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo.

Pakeitimas 185
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(d) finansuoti priemones, kuriomis (d) finansuoti priemones, kuriomis 
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siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui arba 
atželdinti miškus, arba užkirsti kelią 
dirvožemio degradavimui arba atkurti 
dirvožemį, ypač mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse;

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimą ir saugojimą (angl. CCS) apima, pagal  10 straipsnio pakeitime 
esančią 3a dalį, valstybių nrių įsipareigojimas grąžinti bent 50 % jų iš aukcionų gautų 
pajamų dalyvaujančioms bendrovėms, jei šios bendrovės išleis šias lėšas mažai anglies 
dioksido išskiriančioms technologijoms, įskaitant CCS.  Administracinės išlaidos gali būti 
padengiamos iš likusių LPS pajamų.

Pakeitimas 186
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) finansuoti investicijas besivystančiose 
šalyse, kurios ratifikavę Kioto protokolą ir 
ratifikuos būsimą tarptautinę konvenciją, 
taip prisidedant prie papildomo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
sumažinimo, peraugančio 20 %, kuriuos 
būtina pasiekti Europos Sąjungoje, ir 
gerokai prisidedant prie mažai teršalų 
išmetančios ekonomikos vystymosi 
besivystančiose šalyse;

Or. el

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad lėšos, gautos pardavinėjant leidimus aukcione, būtų investuojamos siekiant 
sukurti mažai teršalų išmetančią ekonomiką ne tik Bendrijoje, bet taip pat besivystančiose 
šalyse. Klimato kaita nepaiso sienų ir reikalauja bendrų pastangų.
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Pakeitimas 187
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
spręsti socialinius klausimus, susijusius su 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją; taip 
pat

spręsti socialinius klausimus, susijusius su 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją, 
teikiant subsidijas arba nustatant 
specialius tarifus pagrindinėms prekėms 
arba teikiant kitas  finansines paskatas;

Or. el

Pagrindimas

Jei prekyba aukciono būdu bus naudojama sektoriuose, kurie gali perkelti leidimų kainą į 
savo produktų kainą, svarbu, kad dalis pajamų, gautų iš prekybos aukcionuose, būtų 
pervedama į paramą vartotojams ir namų ūkiams, gaunantiems mažas arba vidutines 
pajamas ir kuriuos labiau paveiks pagrindinių prekių kainų padidėjimas.

Pakeitimas 188
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(fa) sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų 
prekybos sistemos poveikį regionams, 
kuriems būdingi dideli geografiniai ir 
demografiniai sunkumai, imantis 
papildomų priemonių tvarios energijos 
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politikai vystyti;

Or. el

Pakeitimas 189
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(fa) sumažinti emisijos leidimų prekybos 
sistemos poveikį teritorijoms, kurioms 
būdingi dideli geografiniai ir 
demografiniai sunkumai, suteikiant 
papildomų priemonių tvarios energijos 
politikai vystyti;

Or. en

Pagrindimas

Paskirstytomis aukcionų pajamomis reikėtų prisidėti prie Bendrijos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslų pasiekimo, ypatingą dėmesį skiriant labai nutolusiems 
regionams.

Pakeitimas 190
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies fb punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) padidinti Europos įmonių 
konkurencingumą ir skatinti verslininkų 
veiksmus, skirtus klimato kaitos 
problemoms spręsti, didžiausią dėmesį 
skiriant energijos efektyvumui ir didinant 
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lėšas, teikiamas atsinaujinantiems 
energijos šaltiniams, moksliniams 
tyrimams ir  plėtrai mažos taršos 
technologijų srityje ir infrastruktūrų 
techniniam tobulinimui;

Or. el

Pakeitimas 191
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
(g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimą ir saugojimą (angl. CCS) apima, pagal  10 straipsnio pakeitime
esančią 3a dalį, valstybių nrių įsipareigojimas grąžinti bent 50 % jų iš aukcionų gautų 
pajamų dalyvaujančioms bendrovėms, jei šios bendrovės išleis šias lėšas mažai anglies 
dioksido išskiriančioms technologijoms, įskaitant CCS.  Administracinės išlaidos gali būti 
padengiamos iš likusių LPS pajamų.

Pakeitimas 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3a. Mažiausiai 50 % gautų pajamų turi 
būti naudojama šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos mažinimui, 
miškų iškirtimo ir dirvožemio 



PE409.397v01-00 44/102 AM\730636LT.doc

LT

degradacijos išvengimui, prisitaikymui 
prie klimato kaitos šalyse, kurios 
neišvardytos JTBKKK I priede.

Or. en

Pagrindimas

Pajamos, gautos pardavinėjant leidimus aukcione, turėtų būti naudojamos klimato kaitos 
problemoms spręsti, skiriant jas ir kaitos sumažinimui bei prisitaikymui prie kaitos, ir 
subsidijoms, kuriomis padedama finansuoti būtinas investicijas, ypač kai tai susiję su mažas 
pajamas turinčiomis šeimomis.  Mažiausiai pusė pajamų turėtų būti skirta sumažinimui, 
prisitaikymui, miškų išnaikinimo ir dirvožemio degradacijos  išvengimui finansuoti 
besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 193
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3a. Valstybės narės, laikydamosi valstybės 
paramosaplinkos apsaugai taisyklių, 
grąžina bent 50 % pajamų, gautų iš 
prekybos leidimais aukcionuose, kaip 
nurodyta 2 dalyje, įskaitant pajamas iš 
aukcionų, nurodytas b punkte, jų 
teritorijose esančioms bendrovėms, 
dalyvavusioms aukcione, jei šios lėšos bus 
išleistos mažai anglies dioksido 
išskiriančioms technologijoms, įskaitant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą. Pelno 
dalis neskiriama elektros energijos 
gamintojams, išskyrus elektros energiją, 
gaminamą dėl pramonėje naudojamos 
šilumos gaminimo arba gaminamą iš 
gamybinio proceso liekanų.

Or. en
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Pagrindimas

Bent 50 proc. pajamų, gautų aukcionuose, turėtų būti grąžinama bendrovėms, 
dalyvaujančioms aukcionuose, jei šios bendrovės išleis minėtuosius pinigus investicijoms į 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančias technologijas. Valstybės narės gali 
pagal valstybė pagalbos teikimo taisykles remti bendrovių investicijas į aplinkos apsaugą, 
tačiau siekiant sudaryti bendrovėms vienodas konkurencijos sąlygas reikėtų, kad valstybės 
narės skirtų lygią dalį aukcionuose gautų pajamų dalyvavusioms bendrovėms. Energijos 
gamybos sektoriui negrąžinamos pajamos, nes šios įmonės gali lengvai perleisti sąnaudas 
savo klientams.

Pakeitimas 194
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3a. Komisija užtikrina, kad 3 dalies a, b, f 
ir fa punktų įgyvendinimas prisidėtų prie 
Bendrijos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslo stiprinimo ir 
kad šios dalies g punkto įgyvendinimas, 
prireikus, apimtų išlaidas, kurių turėjo 
regioninės ir vietos valdžios institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Paskirstytomis aukcionų pajamomis reikėtų prisidėti prie Bendrijos ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslų pasiekimo, ypatingą dėmesį skiriant labai nutolusiems 
regionams.

Pakeitimas 195
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

5. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant.

Komisija, prieš pateikdama šį reglamentą, 
konsultuojasi su visomis atitinkamomis 
suinteresuotomis šalimis. Aukcionai 
rengiami ir vykdomi tokiu būdu:
(a) aukcionais siekiama, kad leidimai 
būtų paskirstyti operatoriams ir (arba) 
rinkos tarpininkams už rinkos nustatytą 
kainą, ir nesiekiama maksimaliai 
padidinti pelno arba pasiekti iš anksto 
nustatytą kainą;
(b) rinkoje visą laiką palaikomas 
tinkamas likvidumas, ypač 2013 m. 
Siekiant nuspėjamas, ypač kiek tai susiję 
su aukcionų laiku ir seka bei kiekiu, kuris 
bus parduodamas;
(c) aukcionai atviri visiems, kurių 
registruota paskyra ES LPS registre 
galioja ir kurie gali pateikti finansines 
garantijas, kad jų pasiūlytos sumos bus 
sumokėtos;
(d) operatoriai, visų pirma visos mažiosios 
ir vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, tui sąžiningas ir lygias
galimybes ir gali juose visapusiškai
dalyvauti;
(e) dalyvavimas nesudaro operatoriams 
nepagrįstos finansinės naštos;
(f) visi dalyviai gali naudotis ta pačia 
informacija tuo pačiu metu; taip pat 
(g) dalyviai nekonfliktuoja ar kitais 
būdais nekenkia aukcionų sistemos 
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veikimui. 
Priemonė, nurodyta pirmojoje pastraipoje, 
skirta šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimama laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Punktu c siekiama išaiškinti aukcionų dalyvių apibrėžimą, ypač siekiant užtikrinti, kad 
dalyviai pateiktų garantijas, jog jie gali sumokėti savo siūlytas sumas. Jei taip nebūtų 
daroma, būtų sudaromos spekuliacinio elgesio galimybės.

Pakeitimas 196
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Aukcionai rengiami taip, kad 
operatoriai, visų pirma visos mažosios ir 
vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turėtų visas galimybes 
juose dalyvauti ir kad kiti dalyviai 
nepakenktų aukcionų sistemos veikimui. Ši 
priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

5. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Aukcionai rengiami taip, kad 
operatoriai, visų pirma visos mažosios ir 
vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turėtų visas galimybes 
juose dalyvauti ir kad kiti dalyviai 
nepakenktų aukcionų sistemos veikimui. Ši 
priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti įmonėms tinkamą tikrumo lygį, pardavimo aukcionuose taisyklės turėtų būti 
žinomos kuo anksčiau, todėl datą reikia paankstinti.

Pakeitimas 197
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5a. Valstybės narės, taip pat Komisijos 
įsteigta kompetentinga institucija gali 
pirkti ir parduoti leidimus rinkoje, 
siekdamos kuo labiausiai sumažinti 
anglies dvideginio kainų svyravimą.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dvideginio kainos gali kilti ar kristi, bet pernelyg didelis svyravimas būtų žalingas 
rinkai. Reikėtų sumažinti svyravimą iki minimumo. Tai galėtų daryti vyriausybės, arba, pvz., 
Europos centrinis bankas.

Pakeitimas 198
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5a. Komisija iki 2008 m. gruodžio 31d. 
paskelbia  aiškiai nustatytus emisijos 
leidimus, taip panaikindama galimybę 
paversti juos finansų rinkos vertybiniais 



AM\730636LT.doc 49/102 PE409.397v01-00

LT

popieriais ir parduodant aukcione teikti 
privilegijuotą padėtį aukciono dalyviams, 
kurie šiuos leidimus panaudos energijos 
gamybai arba pramoninių prekių 
gamybai.

Or. en

Pagrindimas

Kai nėra aiškių taisyklių, emisijos teisės yra finansinis produktas. Jei aukcionai ir antrinės 
rinkos atviri visiems pirkėjams (įskaitant institucinius investuotojus, rizikos fondus, valstybės 
fondus ir kt.), atsiranda pavojus, kad kainodara bus grynai spekuliacinė. Dėl šios priežasties 
pradine aukciono procedūra turėtų laisvai naudotis tik pirkėjai, kuriems reikia emisijos teisių 
gamybos procese.

Pakeitimas 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Suderintos nemokamo leidimų suteikimo 

pereinamuoju laikotarpiu Bendrijos 
taisyklės

Reikalavimas dėl leidimų importo

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
reikalavimo importuotojams grąžinti
leidimus, susijusius su importuotomis
prekėmis, kurių gamybai reikia daug 
energijos, pagal 2–6 ir 8 dalis suderinta 
tvarka, kai atitinkamiems sektoriams 
neskiriami nemokami leidimai pagal 
Bendrijos sistemą.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes
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užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

užtikrinama, kad Bendrijoje esantiems 
įrenginiams, kuriems nesuteikiami 
nemokami leidimai ir kurie susiję su 
didele anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
taip pat atitinkamiems trečiųjų šalių 
įrenginiams būtų sudarytos palyginamos 
sąlygos.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 
leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai 
visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad reikalavimas, 
susijęs su leidimų importu (angl. AIR), 
būtų taikomas tik tuomet, kai tai visiškai 
pagrįsta atsižvelgiant į tą susitarimą.

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai
nesuteikiami.

2. Nuo  2013 m. sausio 1 d. AIR taikomas 
prekėms, kurių atžvilgiu nustatyta pagal  
5 dalį, kad jos susijusios su didele anglies 
dvideginio nutekėjimo rizika arba su 
tarptautine konkurencija, kol kitos šalys ir 
administraciniai subjektai turi imtis 
privalomų ir patikrinamų veiksmų dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo sumažinimo. Iš prekių 
importuotojų ir eksportuotojų turi būti 
atitinkamai reikalaujama ir suteikiama 
teisė grąžinti  arba gauti leidimus tais 
atvejais, kai:
(a) šalį ar administracinį subjektą, 
pagaminusius prekes, nustato Komisija 
laikydamasi procedūros, nurodytos  23 
straipsnio 2 dalyje, nepriklausomai nuo 
po 2012 m. taikomos klimato politikos 
sistemos, pagal kurią reikalaujama imtis 
privalomų ir patikrinamų veiksmų dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo sumažinimo; taip pat 
(b) šioms prekėms taikoma metodika 
nustatyta pagal 3 dalį.
AIR netaikoma prekių, kurias pagamino 
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šalys arba administraciniai subjektai, 
susiję su ES LPS pagal  26 straipsnį, 
importui.

3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

3. Komisija apskaičiuoja vidutinį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo kiekį, susijusį su atskirų prekių 
arba tam tikrų rūšių prekių gamyba visoje 
Bendrijoje, atsižvelgdama į informaciją, 
gautą pagal nepriklausomai patikrintas 
ataskaitas, teikiamas pagal 14 straipsnį, 
taip pat visą atitinkamą teršalų išmetimą, 
kuriam taikoma ES LPS. Komisija pagal 
23 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą 
nustato metodikas, pagal kurias 
apskaičiuojamas AIR, taikomas prekėms 
arba prekių rūšims, atsižvelgdama į didelį 
anglies dioksido nutekėjimo arba 
tarptautinės konkurencijos pavojų, lygus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo, susijusio su atskirų prekių 
gamyba Bendrijoje, vidutiniam kiekiui 
padaugintam iš importuotų prekių tonažo.

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Kad būtų lengviau parengti metodikas 
pagal 3 dalį, Komisija gali nustatyti 
reikalavimus operatoriams pateikti 
ataskaitas, susijusias su prekių gamyba, ir 
dėl ataskaitų, susijusių su šios 
informacijos nepriklausomu patikrinimu, 
pagal savo reglamentus, priimtus laikantis 
14 ir 15 straipsnių nuostatų.

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

5. Iš prekių importuotojų, kurie atitinka 1 
dalyje nustatytus reikalavimus, 
reikalaujama pateikti rašytines 
deklaracijas, susijusias su atitinkamu 
importu. Minėtose rašytinėse 
deklaracijose patvirtinama, kad, kaip 
nustatyta pagal 3 dalį, Bendrijos registrui 
grąžintas atitinkamas skaičius leidimų, 
susijusių su turimomis įvežti prekėmis, 
laikantis specialios administracinės 
procedūros, kuri bus nustatyta pagal 
Komisijos reglamentus.

6. Penki procentai viso Bendrijos leidimų 
skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 9a 
straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, 
atidedami naujiems rinkos dalyviams – tai 

6. Reikalavimo dėl leidimų importo  turi 
laikytis ES leidimų sistema arba trečiųjų 
šalių emisijos leidimų prekybos sistema, 
kuri pripažįstama pagal savo griežtumą 
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didžiausias leidimų skaičius, kurį galima 
paskirstyti naujiems rinkos dalyviams 
vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį 
priimtomis taisyklėmis.

atitinkanti Bendrijos sistemą.

Suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.
Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.
7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 
dalį] nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius 2013 m. yra 80 % leidimų 
skaičiaus, nustatyto taikant 1 dalyje 
minėtas priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

7. Visos su AIR susijusios nuostatos ir 
įgyvendinimo priemonės priimamos ir 
įgyvendinamos ne vėliau kaip iki 2012 m. 
sausio 1 d.

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus.
9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas trejus metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies
nuostatos. 

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas metai Komisija nustato, 
atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių 
pateiktus įrodymus,  sektorius ir prekes, 
kuriems taikomos 2 dalies nuostatos.

Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėjo gamybos sąnaudos;
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(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių išmetamas 
teršalų kiekis, pavyzdžiui, taikant 
veiksmingiausius metodus;

(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių išmetamas 
teršalų kiekis, pavyzdžiui, taikant 
veiksmingiausius metodus;

(c) rinkos struktūrą, atitinkamą geografinę 
ir produktų rinką, sektorių tarptautinę 
konkurenciją;

(c) rinkos struktūrą, atitinkamą geografinę 
ir produktų rinką, sektorių tarptautinę 
konkurenciją;

(d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.

(d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido kainos turi būti visiškai įtrauktos į produktų kainas, kad rinka būtų 
nukreipiama link mažiau klimatui kenkiančio vartojimo. Nemokami leidimai iškraipo rinkos 
mechanizmą, o visus juos pardavinėjant aukcione gerokai sumažėtų biurokratijos ir 
geriausiai dirbantys būtų apdovanoti.  Anglies nutekėjimas ir nesąžininga konkurencija, kurią 
Europos gaminiams sudaro trečiųjų šalių, neįsipareigojusių sudaryti visuotinį tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, gaminiai turėtų būti neutralizuojami pasitelkus importui 
taikomą reikalavimą dėl užsienio leidimo.

Pakeitimas 200
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones.
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Or. en

Pagrindimas

Degiosios išmetamosios dujos, susidariusios gamybos procese, turi būti panaudojamos 
nedelsiant, kai tik susidarė. Siekiant užtikrinti, kad jos būtų veiksmingai kompensuojamos, šių 
dujų panaudojimui turi būti taikomas didžiausias lankstumas. Naudojant degiąsias 
išmetamąsias dujas, susidarančias gamybos procese, elektros energijai gaminti prisidedama 
prie išteklių išsaugojimo ir  CO2 išmetimo mažinimo. Šiomis sąlygomis ganinančiam elektros 
gamintojui turėtų būti netaikoma aukciono tvarka. Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
nesusiję su nustatytais taršos rodikliais.

Pakeitimas 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Šakoms ir sektoriams, kurie susiję su 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
nemokamai paskirstomų leidimų dalis 
sudaro 100 %, kol bus sudarytas 
tarptautinis susitarimas, laikomas 
patenkinamu pagal kriterijus, nustatytus 
šios direktyvos  28 straipsnio 1 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Pereinamųjų taisyklių dėl nemokamų leidimų paskirstymo galiojimo laiko pabaiga turėtų būti 
be problemų paankstinama vienais metais.

Reikėtų patvirtinti direktyvos tekste, kad sektoriai ir šakos, kuriems būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, galėtų gauti nemokamus leidimus, kol bus sudarytas patenkinamas 
tarptautinis susitarimas. Ši nuostata būtina siekiant saugaus investicijų planavimo ES zonoje.
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Pakeitimas 202
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. birželio mėn. Komisija 
priima papildomas visai Bendrijai 
taikomas ir visiškai suderintas 
įgyvendinimo priemones dėl leidimų 
paskirstymo pagal 2–6 ir 8 bei 8a dalis 
suderinta tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, esminės nuostatos turėtų būti nustatytos pačioje direktyvoje.

Pakeitimas 203
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis
suderinta tvarka.

1. Pradedant nuo 2013 m., valstybės narės 
paskirsto visus nemokamus leidimus 
visam laikotarpiui. Iki 2009 m. birželio 
30 d. Komisija priima visai Bendrijai 
taikomas ir visiškai suderintas 
įgyvendinimo priemones dėl leidimų 
paskirstymo pagal 2 ir 3 dalis suderinta 
tvarka.
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Or. en

Pagrindimas

Prekiauti leidimais aukciono būdu nebūtina siekiant įgyvendinti  ES CO2 sumažinimo tikslą; 
tai nulemtų visuotinį energijos kainos padidėjimą, žalą pramonei ir vartotojų perkamosios 
galios sumažėjimą.  Laisvas paskirstymas, susijęs su visoje ES taikomais taršos rodikliais bei 
jų ex-post koregavimu (atsižvelgiant į faktinę produkciją), būtų  tinkamesnis pasirinkimas.

Pardavinėjant aukciono būdu CO2 leidimus elektros energijos gamintojams, vartotojams būtų 
užkraunama nepagrįstai didelė kainų našta. Nemokamo paskirstymo mechanizmas, pagrįstas  
taršos rodikliais ir faktine produkcija, lemia daug veiksmingesnę LPS.

Pakeitimas 204
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pabrėžiama nustatyti kriterijai ir šios svarbios charakteristikos: suderintų rodiklių 
samprata, kur yra galimybė atsižvelgti į specialias sektorių aplinkybes, griežtos iniciatyvos 
gerinti rodiklius, konsultacijos su suinteresuotomis įmonėmis. Alternatyvūs gamybos metodai 
gali būti naudojami kaip taršos rodikliai, jei tokie apskritai taikomi. Nuoroda į potencialus, 
pateikta esamos direktyvos III priede, išlaikoma siekiant išaiškinti minėtųjų taršos rodiklių 
technologinį pobūdį.
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Pakeitimas 205
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodomis į 2, 6 ir 8 dalis nepadidinamas aiškumas, kadangi pagal 1 dalies trečiąją 
pastraipą jau numatyta suderintų nustatytų taršos rodiklių sistema. Siekiant planavimo 
saugumo dėl taršos rodiklių sistemos reikėtų susitarti  2010 m. viduryje.

Pakeitimas 206
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija priima 
visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija priima 
visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras arba proceso dujos, įrenginio, 
kuriam veikiant susidaro išmetamosios  
dujos, operatoriui leidimai suteikiami 
pagal tuos pačius paskirstymo principus, 
kurie taikomi šiam įrenginiui.
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Or. en

Pagrindimas

Paskirstymo principai turi būti žinomi iš anksto siekiant suteikti aiškumo dėl padėties ateityje, 
kad nebūtų užkirstas kelias investicijoms. Naudojant degiąsias išmetamąsias dujas, 
susidarančias gamybos procese, prisidedama prie išteklių išsaugojimo ir  teršalų išmetimo 
mažinimo. Šiomis sąlygomis gaminančiam elektrą įrenginiui turėtų būti netaikoma aukciono 
tvarka ir su juo turėtų būti elgiamasi taip pat kaip su išmetamąsias dujas gaminančiu 
įrenginiu, nes minėtasis įrenginys daugiausia naudojamas tik vidaus reikmėms.

Pakeitimas 207
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Data, iki kurios Komisija privalo patvirtinti nemokamo leidimų paskirstymo taisykles, turi 
būti atkelta. Taip pat šio straipsnio nuostatos turi būti susietos su galutiniu terminu, numatytu  
11 straipsnio 1 dalyje. Pagal šį straipsnį kiekviena valstybė narė turi pateikti Komisijai 
įrenginių ir su jais susijusių nemokamai paskirtų leidimų sąrašą. Valstybėms narėms būtina 
tartis su šių įrenginių operatoriais, nurodytais minėtame sąraše, taigi nurodyto laikotarpio 
nepakanka.

Pakeitimas 208
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu kuo greičiau turėti šią priemonę, tačiau būtina apskaičiuoti patikimą tvarkaraštį.

Pakeitimas 209
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Sektorių, kuriems 
taikoma ši direktyva, apibrėžimas sudaro 
svarbiausią aspektą, taigi privalo 
priklausyti nuo reglamentavimo.

Or. en

Pagrindimas

Prekiauti leidimais aukciono būdu nebūtina siekiant įgyvendinti  ES CO2 sumažinimo tikslą; 
tai nulemtų visuotinį energijos kainos padidėjimą, žalą pramonei ir vartotojų perkamosios 
galios sumažėjimą.  Laisvas paskirstymas, susijęs su visoje ES taikomais taršos rodikliais bei 
jų ex-post koregavimu (atsižvelgiant į faktinę produkciją), būtų  tinkamesnis pasirinkimas.

Pardavinėjant aukciono būdu CO2 leidimus elektros energijos gamintojams, vartotojams būtų 
užkraunama nepagrįstai didelė kainų našta. Nemokamo paskirstymo mechanizmas, pagrįstas  
taršos rodikliais ir faktine produkcija, lemia daug veiksmingesnę LPS.
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Pakeitimas 210
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 21dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Komisija 
konsultuojasi sus suinteresuotųjų sektorių 
socialiniais partneriais apibrėždama 
principus, pagal kuriuos nustatomi taršos 
rodikliai šiems sektoriams.

Or. en

Pagrindimas

Degiosios išmetamosios dujos, susidariusios gamybos procese, turi būti panaudojamos 
nedelsiant, kai tik susidarė. Siekiant užtikrinti, kad jos būtų veiksmingai kompensuojamos, šių 
dujų panaudojimui turi būti taikomas didžiausias lankstumas. Naudojant degiąsias 
išmetamąsias dujas, susidarančias gamybos procese, elektros energijai gaminti prisidedama 
prie išteklių išsaugojimo ir  CO2 išmetimo mažinimo. Šiomis sąlygomis gaminančiam elektros 
gamintojui turėtų būti netaikoma aukciono tvarka. Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
nesusiję su nustatytais taršos rodikliais.

Pakeitimas 211
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
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procedūros su tikrinimu. procedūros su tikrinimu. Apibrėždama 
kriterijus, pagal kuriuos nustatomi atskirų 
sektorių taršos rodikliai, Komisija 
konsultuojasi su suinteresuotaisiais 
sektoriais.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pabrėžiama nustatyti kriterijai ir šios svarbios charakteristikos: suderintų rodiklių 
samprata, kur yra galimybė atsižvelgti į specialias sektorių aplinkybes, griežtos iniciatyvos 
gerinti rodiklius, konsultacijos su suinteresuotomis įmonėmis. Alternatyvūs gamybos metodai 
gali būti naudojami kaip taršos rodikliai, jei tokie apskritai taikomi. Nuoroda į potencialus, 
pateikta esamos direktyvos III priede, išlaikoma siekiant išaiškinti minėtųjų taršos rodiklių 
technologinį pobūdį.

Pakeitimas 212
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

 Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, ir kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, visos esminės nuostatos turėtų būti nustatytos pačioje 
direktyvoje.

Pakeitimas 213
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.

Or. en

Pagrindimas

Data, iki kurios Komisija privalo patvirtinti nemokamo leidimų paskirstymo taisykles, turi 
būti atkelta. Taip pat šio straipsnio nuostatos turi būti susietos su galutiniu terminu, numatytu  
11 straipsnio 1 dalyje. Pagal šį straipsnį kiekviena valstybė narė turi pateikti Komisijai 
įrenginių ir su jais susijusių nemokamai paskirtų leidimų sąrašą. Valstybėms narėms būtina 
tartis su šių įrenginių operatoriais, nurodytais minėtame sąraše, taigi nurodyto laikotarpio 
nepakanka.
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Pakeitimas 214
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, naudojant teršalų 
rodiklius. Nepažeidžiant sektorių specialių 
kriterijų atsižvelgiama į efektyviausius 
metodus, pakaitalus, iš esmės taikytinus
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir potencialą, įskaitant techninį 
potencialą, siekiant sumažinti teršalų 
išmetimą. Šios priemonės suteikia paskatų 
mažinti konkretų teršalų išmetimą. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pabrėžiama nustatyti kriterijai ir šios svarbios charakteristikos: suderintų rodiklių 
samprata, kur yra galimybė atsižvelgti į specialias sektorių aplinkybes, griežtos iniciatyvos 
gerinti rodiklius, konsultacijos su suinteresuotomis įmonėmis. Alternatyvūs gamybos metodai 
gali būti naudojami kaip taršos rodikliai, jei tokie apskritai taikomi. Nuoroda į potencialus, 
pateikta esamos direktyvos III priede, išlaikoma siekiant išaiškinti minėtųjų taršos rodiklių 
technologinį pobūdį.

Pakeitimas 215
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, naudojant teršalų 
rodiklius. Nepažeidžiant sektorių specialių 
kriterijų atsižvelgiama į efektyviausius 
metodus, pakaitalus, iš esmės taikytinus
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir potencialą, įskaitant techninį 
potencialą, siekiant sumažinti teršalų 
išmetimą. Šios priemonės suteikia paskatų 
mažinti konkretų teršalų išmetimą. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektrą, gaminamą iš 
pramoninės gamybos metu susidariusių 
išmetamųjų dujų.
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios  dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Degiosios išmetamosios dujos, susidariusios gamybos procese, turi būti panaudojamos 
nedelsiant, kai tik susidarė. Siekiant užtikrinti, kad jos būtų veiksmingai kompensuojamos, šių 
dujų panaudojimui turi būti taikomas didžiausias lankstumas. Naudojant degiąsias 
išmetamąsias dujas, susidarančias gamybos procese, elektros energijai gaminti prisidedama 
prie išteklių išsaugojimo ir  CO2 išmetimo mažinimo. Šiomis sąlygomis gaminančiam elektros 
gamintojui turėtų būti netaikoma aukciono tvarka. Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
nesusiję su nustatytais taršos rodikliais.
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Pakeitimas 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes 
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas,
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis nustatomi suderinti taršos 
rodikliai, susiję su šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimu ir efektyviu 
energijos vartojimu, taikomi įrenginiams 
kiekviename sektoriuje, gaunančiame 
nemokamus leidimus. Šie sektorių taršos 
rodikliai grindžiami geriausiomis rinkoje 
esančiomis technologijomis ir geriausiais 
metodais, kuriuos taikant išmetama mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartojama energija, įskaitant 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
termofikaciją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą.
Nemokami leidimai teikiami įrenginiams 
nustatant taršos rodiklius, ne didesnius 
nei nustatyti atitinkami sektorių taršos 
rodikliai, kad efektyviausiems 
operatoriams būtų atlyginta. Iš esmės 
priemonėmis, nurodytomis pirmoje 
pastraipoje, siekiama, kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų. išmesti 
teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami, kai ši elektros energija 
gaminama parduoti trečiosioms šalims; 
nemokami leidimai suteikiami savaiminei 
(angl. self-generated) elektros energijai, 
kuri yra šalutinis gamybos proceso 
produktas, arba pagal 10a straipsnio 7 ir 
8 dalis, išskyrus atvejus, kai ši energija 
skirta parduoti trečiosioms šalims.

Or. en
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Pagrindimas

Visi sektoriai turėtų pasirengti mažai anglies dvideginio išmetančiai ekonomikai. Taigi, 
nemokami leidimai neturėtų būti skirstomi istoriniu pagrindu, nes tokiu atveju 
apdovanojamos jau veikiančios bendrovės ir technologijos, bet efektyviausių technologijų 
pagrindu. Taikant tokį paskirstymo principą bus apdovanojamos bendrovės, investavusios į 
aplinkai mažiau kenkiančius gamybos procesus. Elektros energija, pagaminta kaip energija, 
kuri yra gamybos proceso šalutinis produktas arba kaip savaiminė šiame gamybos procese 
susidaranti energija ir kuri neteikiama rinkai, neturėtų patekti į prekybos aukcione sistemą, 
kad nebūtų pašalinamos paskatos plėtoti išmetamųjų dujų naudojimą ir sudaryti sektoriams 
anglies dvideginio nutekėjimo riziką. 

Pakeitimas 217
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, technologinį 
potencialą sumažinti teršalų išmetimą, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turi pripažinti technologinį potencialą sumažinti teršalų išmetimą paskirstymo 
procedūroje, nes didžiausias teršalų išmetimas tam tikruose sektoriuose yra toks, kad jo 
negalima sumažinti (su procesu susijęs teršalų išmetimas). Su procesu susijusio teršalų 
išmetimo poveikis klimato kaitai toks pat, kaip teršalų išmetimo, susijusio su energijos 
gamyba. Sprendžiant nemokamo paskirstymo klausimą (anglies dvideginio nutekėjimas) su 
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procesu susijęs teršalų išmetimas yra esminis kainos veiksnys. Taigi reikėtų pripažinti 
technologinį potencialą sumažinti teršalų išmetimą pagal esamos Direktyvos 2003/87/EB III 
priedo 3 dalį. 

Pakeitimas 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus termofikaciją ir elektros 
energijos gaminimą savoms reikmėms.

Or. fr

Pagrindimas

Pereinamųjų taisyklių dėl nemokamų leidimų paskirstymo galiojimo laiko pabaiga turėtų būti 
be problemų paankstinama vienais metais.

Reikėtų patvirtinti direktyvos tekste, kad sektoriai ir šakos, kuriems būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, galėtų gauti nemokamus leidimus, kol bus sudarytas patenkinamas 
tarptautinis susitarimas. Ši nuostata būtina siekiant saugaus investicijų planavimo ES zonoje.
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Pakeitimas 219
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 ir 4 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, ir pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama
išmesti daugiau teršalų. Nemokami 
leidimai išmesti teršalus gaminant 
elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, ir kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 
leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai 
visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Prekiauti leidimais aukciono būdu nebūtina siekiant įgyvendinti  ES CO2 sumažinimo tikslą; 
tai nulemtų visuotinį energijos kainos padidėjimą, žalą pramonei ir vartotojų perkamosios 
galios sumažėjimą.  Laisvas paskirstymas, susijęs su visoje ES taikomais taršos rodikliais bei 
jų ex-post koregavimu (atsižvelgiant į faktinę produkciją), būtų  tinkamesnis pasirinkimas.

Pardavinėjant aukciono būdu CO2 leidimus elektros energijos gamintojams, vartotojams būtų 
užkraunama nepagrįstai didelė kainų našta. Nemokamo paskirstymo mechanizmas, pagrįstas  
taršos rodikliais ir faktine produkcija, lemia daug veiksmingesnę LPS.
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Pakeitimas 220
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.

Or. en

Pagrindimas

Minėtasis prekybos aukcionuose procesas būtų didžiausias kada nors organizuotas nuolat 
vykstantis pasaulinis aukcionas. Būtina, kad visą laiką būtų išlaikyta likvidi leidimų rinka ir 
kad būtų išvengta galimų rinkos ydų.  Taigi reikia palaipsninio įvedimo, kad būtų paremtas 
tinkamas elektros energijos rinkos visiškas perėjimas į aukcionų tvarką ir apribotas 
neigiamas poveikis gamybos pajėgumas bei elektros energijos kainoms, siekiant išvengti 
Europos vidaus rinkos iškraipymų, su kuriais susidurtų nacionalinės įmonės ir kuriuos lemtų 
energijos kainos.

Pakeitimas 221
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus:

1) termofikacijos įrenginius;
2) energijos gamybą iš pramoninės 
gamybos proceso išmetamųjų produktų.

Or. de

Pagrindimas

Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba – ekonomiškiausia priemonė ir elektros 
energijai, ir šilumai gaminti iš pirminių energijos šaltinių. Šiuo reiškiniu naudojasi dauguma 
valstybių narių. Siekiant neužkrauti naujos naštos šio tipo įrenginiams ir sudaryti paskatų 
statyti naujas šios rūšies jėgaines, visiškas aukciono tvarkos taikymas turėtų ir toliau 
apsiriboti tik vien elektros energiją gaminančiomis energetikos pramonės jėgainėmis.

Pakeitimas 222
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 

Ir dėl tiesioginio, ir dėl netiesioginio 
teršalų išmetimo pirmoje pastraipoje 
nurodytomis priemonėmis pagal galimybes 
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
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energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas, pvz., labai 
efektyvi bendra šilumos ir elektros 
energijos gamyba, ir išmesti mažiau 
teršalų, atsižvelgiant į efektyviausius 
metodus, pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami, išskyrus elektros energiją, 
gaminamą dėl pramonėje naudojamos 
šilumos gaminimo arba gaminamą iš 
gamybinio proceso liekanų, jei 
operatorius šią energiją naudoja tik savo 
reikmėms; abiejų rūšių leidimai skiriami 
pagal tas pačias paskirstymo taisykles, 
kurios taikomos pramoninei gamybai, 
kaip minima I priede.
Tačiau kai gamybos procese 
susidariusios išmetamosios dujos 
naudojamos kaip kuras, įrenginio, 
kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios  dujos, operatoriui visi 
leidimai suteikiami pagal tuos pačius 
paskirstymo principus, kurie taikomi 
šiam įrenginiui. 

Or. en

Pagrindimas

Didelis efektyvumas, susijęs su bendra šilumos ir elektros energijos gamyba, sudaro labai 
didelį CO2išmetimo  sumažinimo potencialą, kuria turėtų būti realizuotas; atsižvelgiant į šį 
potencialą reikia, kad leidimų prekybos sistemos leidimų paskirstymo metodikoje būtų 
atsižvelgta į bendros šilumos ir elektros energijos gamybos specifiškumą.
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Pakeitimas 223
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes 
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis nustatomi suderinti taršos 
rodikliai, susiję su šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimu ir efektyviu 
energijos vartojimu, taikomi įrenginiams 
kiekviename sektoriuje, gaunančiame 
nemokamus leidimus. Šie sektorių taršos 
rodikliai grindžiami geriausiomis rinkoje 
esančiomis technologijomis ir geriausiais 
metodais, potencialu, įskaitant techninį 
teršalų išmetimo sumažinimo potencialą, 
ir rinkoje esančiomis technologijomis, 
taip pat pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
termofikaciją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą.
Nemokami leidimai teikiami įrenginiams 
nustatant taršos rodiklius, ne didesnius 
nei nustatyti atitinkami sektorių taršos 
rodikliai, kad efektyviausiems 
operatoriams būtų atlyginta. Iš esmės 
priemonėmis, nurodytomis pirmoje 
pastraipoje, siekiama, kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų, 
skaičiuojant produkcijos vienetui. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.
Apibrėždama principus, pagal kuriuos 
nustatomi atskirų sektorių taršos 
rodikliai, Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotaisiais sektoriais.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo siūlomam 27 pakeitimui iš esmės pritariama. Šiuo pakeitimui, kuris pagrįstas 
pranešėjo požiūriu, kartu pridedami kai kurie papildomi aspektai (pabrėžta): 
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- esminiai taršos rodiklių nustatymo kriterijai jau pateikiami esamos direktyvos III 
priedo 3 dalyje;

- išaiškinama, kad reikėtų užkirsti teršalų išmetimo padidėjimui, skaičiuojam 
produkcijos vienetui, tuo pat metu leidžiant augimą, pagrįsta mažai anglies dioksido 
išmetančia technologija; 

- reikėtų konsultuotis su suinteresuotais sektoriais.
Nukrypimas nuo nuostatos, kad „Nemokami leidimai išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami, kai ši elektros energija gaminama parduoti trečiosioms šalims“, kurį 
pasiūlė pranešėjas, nukreiptas reikiama kryptimi, bet jis neįtrauktas į šį pakeitimą, nes xx
pakeitimuose siūlomas daug išsamesnis požiūris.

Pakeitimas 224
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, įskaitant bendrą 
šilumos ir elektros energijos gamybą, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos vystymas yra paskelbtas ES tikslas. Kartu su 
kitomis čia minėtomis technologijomis paskirstymo taisyklėmis turėtų būti aiškiai parodyta, 
kad prekyba emisijos leidimais siekiama technologijų, kurios turi didesnį CO2 išmetimo 
mažinimo potencialą, ypač bendros šilumos ir elektros energijos gamybos, vystymosi.  Šiuo 
pakeitimu suteikiama nuoseklumo su kitomis pasiūlymo nuostatomis, kuriose aptariama 
bendra šilumos ir elektros energijos gamyba.
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Pakeitimas 225
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektrą, gaminamą iš 
pramoninės gamybos metu susidariusių 
išmetamųjų dujų.
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios  dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant degiąsias išmetamąsias dujas, susidarančias gamybos procese, elektros energijai 
gaminti prisidedama prie išteklių išsaugojimo ir  CO2 išmetimo mažinimo. Šiomis 
ypatingomis sąlygomis gaminančiam elektros gamintojui turėtų būti netaikoma aukciono 
tvarka. Nuolatinis tausus šių neišvengiamai susidarančių dujų naudojimas gali būti geriausiai 
garantuojamas, jei šių neišvengiamai susidarančių dujų gamintojas gauna stitinkamai 
susijusius leidimus ir jei tai daroma pasitelkus tokią pačią paskirstymo metodiką, kokia 
taikoma atitinkamiems įrenginiams, kuriuos naudoja šių neisšvengiamai susidarančių dujų 
gamintojas.
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Pakeitimas 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektros energiją, gaminamą dėl 
pramonėje naudojamos šilumos 
gaminimo arba gaminamą iš gamybinio 
proceso liekanų, jei operatorius šią 
energiją naudoja tik savo reikmėms; 
abiejų rūšių leidimai skiriami pagal tas 
pačias paskirstymo taisykles, kurios 
taikomos pramoninei gamybai, kaip 
minima I priede.

Tačiau kai gamybos procese 
susidariusios išmetamosios dujos 
naudojamos kaip kuras, įrenginio, 
kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios  dujos, operatoriui visi 
leidimai suteikiami pagal tuos pačius 
paskirstymo principus, kurie taikomi 
šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Elektros energija ir šiluma, pagaminti dėl to, kad vykdomi pramoniniai procesai, taip pat iš 
atliekų gaminama elektros energija, yra aplinkai mažai kenkiančio elektros energijos tiekimo 
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sprendimai, susiję su šiais pramoniniais procesais.

CO2, susidaręs dėl išmetamųjų dujų naudojimo, neatskiriamai susijęs su įrenginiais, 
gaminančiais šias dujas, taigi privalo būti priskirti energijos gamybos įrenginiams. Tai 
atitinka COM(2003)830 92 punktą. Dėl to palengvėja ir taršos rodiklių, kuriuos taikant 
sumažėja anglies turinčių junginių naudojimas ir išmetamųjų dujų gamyba, nustatymas. 
Priešingai, aukcionai tik nepagrįstai apsunkintų išlaidomis dėl šių įrenginių ir neskatintų 
veiksmingai naudoti išmetamųjų dujų.

Pakeitimas 227
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus,
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektros energiją, gaminamą arba 
dėl pramonėje naudojamos šilumos 
gaminimo, arba gaminamą iš gamybinio 
proceso liekanų; abiejų rūšių leidimai 
skiriami pagal tas pačias paskirstymo 
taisykles, kurios, kaip nurodoma 1 
pastraipoje ir 7 dalyje, taikomos 
pagrindinei pramoninei gamybai.

Or. en

Pagrindimas

pastaraisiais metais pramonės įmonės investavo į labai veiksmingą bendrą šilumos ir elektros 
energijos gamybą, taip pat į gamybą iš pramoninių atliekų gamybos vietoje. Šiuo pasiūlymu 
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daroma prielaida, kad visai elektros energijai turėtų būti taikomi vienodi paskirstymo 
principai, nes manoma, kad yra tik viena elektros energijos rinka.   Tai neteisingas 
suvokimas. Elektros energija ir šiluma, pagaminti dėl to, kad vyksta gamybiniai procesai, 
naudojami šių gamybinių procesų poreikiams patenkinti. Pramoninių procesų metu 
pagamintai energijai turėtų būti taikomas skirstymas pagal taisykles, kurios taikomos 
atitinkamam sektoriui, nes šios taisyklės yra pagrindinė atitinkamo sektoriaus dalis.

Pakeitimas 228
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Kai gamybos procese neišvengiamai 
susidariusios išmetamosios dujos 
naudojamos kaip kuras, įrenginio, kuriam 
veikiant neišvengiamai susidaro 
išmetamosios  dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Neišvengiamai proceso metu susidarančių išmetamųjų dujų surinkimas ir tolesnis jų 
naudojimas didina išteklių veiksmingumą ir atitinkamai bendrą CO2 išmetimo mažinimą.

Pakeitimas 229
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
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Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 
leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai 
visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą.

Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones būsimam laikotarpiui, 
prasidėsiančiam 2021 m., ir numato, kad 
nemokamai leidimai suteikiami tik tuomet, 
kai tai visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Paskirstymo taisykles (viršutinės ribos nustatymas ir nemokami leidimai) negali būti keičiami 
einamuoju prekybos laikotarpiu. tai sugriautų bet kokią investuotojų skaičiavimo ir rizikos 
valdymo strategiją. Planavimo saugumas yra būtinas. Ex-ante principo taikymas nustatant 
„žaidimo taisykles“ privalo išlikti atitinkamu laikotarpiu.

Pakeitimas 230
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1a. Su įrengimais, nepaisant, ar jie yra 
išorės valdymo, ar ne, bus elgiamasi 
vienodai, kiek tai susiję su emisijos 
leidimais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama šiuo pasiūlymu nesudaryti paskatų, kurios nulemtų rinkos iškraipymus ir teršalų 
išmetimo padidėjimą. Būtina, kad direktyvos tekste atsispindėtų daugelyje sektorių taikomas 
veiklos perleidimas išorės operatoriams.
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Pakeitimas 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1a. Su įrengimais, nepaisant, ar jie yra 
išorės valdymo, ar ne, bus elgiamasi 
vienodai, kiek tai susiję su emisijos 
leidimais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama šiuo pasiūlymu nesudaryti paskatų, kurios nulemtų rinkos iškraipymus ir teršalų 
išmetimo padidėjimą. Būtina, kad direktyvos tekste atsispindėtų daugelyje sektorių taikomas 
veiklos perleidimas valdyti išorės operatoriams.

Pakeitimas 232
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1a. Sektoriams, kuriuose elektros energija 
sudaro didelę gamybos sąnaudų dalį ir ji 
yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad CO2 išlakų šaltinių 
perkėlimo kitaip išvengti negalima, 
skiriamas didžiausias leidimų skaičius, 
kad išlaidos, susijusios su CO2, nebūtų 
perkeltos į elektros energijos kainas. Šių 
leidimų skyrimas pagrįstas kasmet 
nustatomomis vidutinėmis šių įrenginių 
elektros energijos sąnaudomis ir tikėtinu 
su CO2 susijusių sąnaudų perkėlimu, 
taikant tipinę ribinę elektros energijos 
gamybos kainodarą, ir tai prie visų 
nemokamų tiesioginio teršalų išmetimo 
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leidimų skiriami papildomi leidimai, 
nekeičiant bendro leidimų skaičiaus pagal 
9 straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Su CO2 susijusių išlaidų, kurias patiria elektros energijos gamintojai, pėdsakai ypač turės 
įtakos daug energijos suvartojantiems gamybos procesams. Jei šiems procesams taikoma 
tarptautinė konkurencija, dėl susidariusios dėl CO2 netiesioginio išmetimo leidimų kainos 
atsiras rizika, kad bus prarastas konkurencingumas be jokios naudos aplinkai.

Pakeitimas 233
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
1a. Sektoriams, kuriuose elektros energija 
sudaro didelę gamybos sąnaudų dalį ir ji 
yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad CO2 išlakų šaltinių 
perkėlimo kitaip išvengti negalima, 
skiriamas didžiausias leidimų skaičius, 
kad išlaidos, susijusios su CO2, nebūtų 
perkeltos į elektros energijos kainas. Šių 
leidimų skyrimas pagrįstas kasmet 
nustatomomis vidutinėmis šių įrenginių 
elektros energijos sąnaudomis ir tikėtinu 
su CO2 susijusių sąnaudų perkėlimu, 
taikant tipinę ribinę elektros energijos 
gamybos kainodarą, ir tai prie visų 
nemokamų tiesioginio teršalų išmetimo 
leidimų skiriami papildomi leidimai, 
nekeičiant bendro leidimų skaičiaus pagal 
9 straipsnį. 

Or. en
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Pagrindimas

Su CO2 susijusių išlaidų, kurias patiria elektros energijos gamintojai, pėdsakai ypač turės 
įtakos daug energijos suvartojantiems gamybos procesams. Jei šiems procesams taikoma 
tarptautinė konkurencija, dėl susidariusios dėl CO2 netiesioginio išmetimo leidimų kainos 
atsiras rizika, kad bus prarastas konkurencingumas be jokios naudos aplinkai.

Pakeitimas 234
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Išbraukta.

3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Minėtasis prekybos aukcionuose procesas būtų didžiausias kada nors organizuotas nuolat 
vykstantis pasaulinis aukcionas. Būtina, kad visą laiką būtų išlaikyta likvidi leidimų rinka ir 
kad būtų išvengta galimų rinkos ydų.  Taigi reikia palaipsninio įvedimo, kad būtų paremtas 
tinkamas elektros energijos rinkos visiškas perėjimas į aukcionų tvarką ir apribotas 
neigiamas poveikis gamybos pajėgumas bei elektros energijos kainoms, siekiant išvengti 
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Europos vidaus rinkos iškraipymų, su kuriais susidurtų nacionalinės įmonės ir kuriuos lemtų 
energijos kainos.

Pakeitimas 235
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
ne termofikacijos įrenginiuose
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. de

Pagrindimas

Mokamų leidimų teikimas turėtų apsiriboti elektros energijos gamyba, kai ši energija 
negaminama kartu su šiluma, siekiant neužkrauti papildomos naštos atitinkamiems labai 
veiksmingos elektros energijos gamybos įrenginiams ir nesužlugdyti termofikacijos skatinimo 
mechanizmo įvairiose šalyse. 

Pakeitimas 236
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 

2. Įrenginiams bus paskirtas leidimų 
kiekis, atitinkantis aritmetinį produkcijos 
kiekį, apskaičiuotą pagal tikėtiną metinę 
vidutinę gamybos apimtį, įrenginio 
atitinkamus taršos rodiklius, taip pat 
kalendorinių metų skaičių per 
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nesuteikiami. paskirstymo laikotarpį nuo leidimų 
paskyrimo. Jei vienais metais gamybos 
apimtis nukrypsta nuo tikėtinos vidutinės 
metinės gamybos apimties, operatorius, jei 
gamyba sumažėja, iki kitų metų balandžio 
30 d. grąžina atitinkamai institucijai tokį 
leidimų skaičių, kuris gaunamas 
padauginus gamybos apimtį iš taršos 
rodiklio, nustatyto šiai jėgainei. Jei 
gamyba padidėja, atitinkama institucija, 
gavusi prašymą, iki kitų metų balandžio 
30 d. skiria papildomų leidimų, 
remdamasi jau minėtais apskaičiavimais. 
Taršos rodikliai nustatomi pagal 23 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. Juos nustatant 
atsižvelgiama į atitinkamų jėgainių  
techninį taršos sumažinimo potencialą. 
Nustatant taršos rodiklį neatsižvelgiamą į 
taršą, kuri techniškai neišvengiama ir 
susijusi su gamybos procesu. Tas pats 
principas taikomas neišvengiamai 
susidarančioms išmetamosioms dujoms. 
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios  dujos, operatoriui leidimai 
turėtų būti suteikiami pagal tuos pačius 
paskirstymo principus, kurie taikomi 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Paskirstymas turėtų būti nemokamas ir vykdomas vadovaujantis ES masto taršos rodikliais, 
kurie ex-post koreguojami atsižvelgiant į faktinę produkciją. Šiuo paskirstymo metodu 
sukuriama veiksminga kovos su klimato kaita priemonė visai ekonomikai priimtina kaina.   Šis 
paskirstymo modelis įgyvendinamas pagal naują 2 dalį.
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Pakeitimas 237
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
ne termofikacijos įrenginiuose 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 8 punkto 1 papunkčio pagrindimą.

Pakeitimas 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, kurie nėra įrenginiai, 
operatoriaus naudojami savo elektros 
energijos reikmėms patenkinti, 
gaminantys energiją kaip pramoninių 
procesų šalutinį produktą, arba pagal 10a 
straipsnio 7 ir 8 dalis, šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų surinkimo 
įrenginiams, transportavimo vamzdynams 
arba saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo, šioje sistemoje savo reikmėms patenkinti daug energijos suvartojamų 
pramonės šakų pasigaminamai energijai neturėtų būti taikomas toks pat elgesys kaip elektros 
energijos gamybos įrenginiams; su jais reikia elgtis kitaip nei su vartojimui gaminančiais 
įrenginiais, nes šalutinės gamybos būdu pagamintos energijos galutinis sunaudojimas, 
atsižvelgiant į konkurencijos padėtį, visiškai kitoks, nei visų vartojimui gaminamos energijos. 

Pakeitimas 239
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
ne termofikacijos įrenginiuose 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. de

Pagrindimas

Nemokamų leidimų skyrimas turėtų apsiriboti elektros energija, gaminama termofikaciniuose 
įrenginiuose, kad nebūtų žlugdomas termofikacijos skatinimo mechanizmo įvairiose šalyse. 

Pakeitimas 240
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 

2. Pagal 3 dalį šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
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transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

saugykloms nemokami leidimai
nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Palaipsniui stiprinama aukcionų sistema energetikos sektoriuje, kaip siūloma kitiems 
sektoriams, pradedant nuo 80 proc. nemokamai paskirstomų leidimų 2013 m. iki pasiekiant 
100 proc. paskirstymą aukciono būdu tik 2020 m. Palaipsnis aukcionų taikymas sudarys 
galimybių pagerinti energijos sunaudojimo efektyvumą ir pritaikyti elektros energijos gamybą 
didesnėms reikmėms, atsirasiančioms dėl naujosios IPPC direktyvos.

Pakeitimas 241
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

2. Pagal 3 dalį šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Palaipsniui pradėti taikyti aukcionų sistemą energetikos sektoriuje, kaip siūloma kitiems 
sektoriams, būtina, pradedant nuo 80 proc. nemokamai paskirstomų leidimų 2013 m. iki 
pasiekiant 100 proc. paskirstymą aukciono būdu tik 2020 m. Svarbiausia tokio pasiūlymo 
priežastis yra ta, kad ES energetikos rinka nėra visiškai susiliejusi. Esamos izoliuotos rinkos 
neleis perkelti pajėgumus, kurių būtina siekiant kompensuoti 100 proc. prekybos aukcionuose, 
susijusios su elektros energijos gamyba. Be to, palaipsnis aukcionų taikymas sudarys 
galimybių pagerinti energijos sunaudojimo efektyvumą ir pritaikyti elektros energijos gamybą 
didesnėms reikmėms, atsirasiančioms dėl naujosios IPPC direktyvos.
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Pakeitimas 242
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei tam tikriems produktams arba 
procesams nebūtų nustatyti taršos 
rodikliai pagal 23 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, atitinkamam įrenginiui 
paskiriami emisijos leidimai pagal 
vidutinį metinį paskirstomų leidimų 
skaičių antruoju ES LPS prekybos 
laikotarpiu, kuris koreguojamas 
dauginant iš linijinio koeficiento, kaip 
nustatyta 9 straipsnyje. Atsižvelgiama į 
atitinkamų jėgainių techninį taršos 
sumažinimo potencialą.
Jei produktams ar procesams netaikomas 
antrasis ES LPS prekybos laikotarpis, 
jiems taikoma turimų teisių išsaugojimas. 

Or. en

Pagrindimas

Buvo padaryta prielaida, kad šiuo metu taršos rodiklių negalima nustatyti visiems 
produktams ir procesams. Taip gali atsitikti su labai diferencijuotais produktais, kuriems 
pagal LPS tenka labai maža išmetamųjų teršalų dalis. Tokioms jėgainėms reikia suteikti jų 
CO2 leidimus taikant buvusių teisių išlaikymo principą.

Pakeitimas 243
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos 3. Termofikaciniams įrenginiams, kaip 
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įrenginiams nemokami leidimai gali būti 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, 
suteikiami nemokami leidimai remiantis 
standartiniais visoje Europoje taikomais 
teršalų rodikliais. Šių leidimų išdavimas ir 
kontrolė yra suderintos procedūros dalis.

Or. de

Pagrindimas

Termofikaciniai įrenginiai yra patys efektyviausi elektros energijos gamybos įrenginiai. Dėl 
šios priežasties jų naudojimas skatinamas daugumoje valstybių narių. Našta, kuri atsirastų 
dėl 3 dalies nuostatų, būtų prieštaravimas šioms skatinimo pastangoms.

Pakeitimas 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

3. Gaminamai kartu su elektros energija 
ar atskirai, šilumai, teikiamai naudoti 
pramonės įmonėse, nemokami leidimai 
skiriami proporcingai, atsižvelgiant į 
nemokamų leidimų, skirtų atitinkamam 
sektoriui, skaičių.

Gaminamai kartu su elektros energija ar 
atskirai, šilumai, teikiamai centiniam 
šildymui, kuriai taikomos valstybės 
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paramos aplinkos apsaugai gairės, 
nemokami leidimai skiriami siekiant 
užtikrinti vienodą elgesį su kitais šilumos 
gamintojais, kuriems netaikoma ES LPS. 

Or. en

Pagrindimas

Šilumos gaminimui reikalingos tinkamos ir aiškios taisyklės. Pagal šį tekstą leidžiama 
nediskriminuoti "išorės valdymo" termofikacijos ir „vidinės“ gamybos, kurios išskiriamos 
gamybos sektoriuje. 

Rajono šildymas yra svarbi teršalų išmetimo mažinimo priemonė, bet jai tenkanti pagrindinė 
konkurencija susijusi su individualiais iškastiniu kuru kūrenamais katilais, kuriems netaikoma 
ES LPS. Siekiant vengti ydingų ekonominių iniciatyvų, dėl kurių didėtų išmetamų teršalų 
kiekis, centrinio šildymo projektams turėtų būti suteikiami nemokami leidimai.

Pakeitimas 245
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

3. Termofikaciniams įrenginiams, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB,
suteikiami nemokami leidimai remiantis 
standartiniais visoje Europoje taikomais 
teršalų rodikliais. Šių leidimų išdavimas ir 
kontrolė yra suderintos procedūros dalis.

Or. de
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Pagrindimas

Termofikaciniai įrenginiai yra patys efektyviausi elektros energijos gamybos įrenginiai. Dėl 
šios priežasties jų naudojimas skatinamas daugumoje valstybių narių. Našta, kuri atsirastų 
dėl 3 dalies nuostatų, būtų prieštaravimas šioms skatinimo pastangoms.

Pakeitimas 246
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

3. Labai veiksmingoms kartu šilumą ir 
elektrą gaminančioms jėgainėms, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, teikiami 
nemokami leidimai be laiko apribojimų jų 
vykdomai elektros energijos ir šilumos 
gamybai pagal taršos rodiklį.

Or. en

Pagrindimas

Termofikacija yra klimato apsaugos kertinis akmuo. Pagal Direktyvą 2004/8/EB 
reikalaujama išlaikyti ir plėsti labai veiksmingas termofikacines jėgaines ir jas remti. Būtų 
gauti priešingi rezultatai, jei būtų užkraunama papildoma našta, susidariusi dėl apskaitos. 
Daugeliu atveju valstybės narės, skatinančios termofikacines jėgaines, nepasiektų norimų 
rezultatų, gamyba esamose termofikacinėse jėgainėse sumažėtų, būsimas jų plėtimas nevyktų. 
Jei pardavimas aukciono būdu būtų paskirstymo mechanizmas, taikomas elektros energijos 
gaminimo įrenginiams, ši aukcionų mechanizmo išimtis, taikoma termofikacinėms jėgainėms, 
būtų parama klimato apsaugai.
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Pakeitimas 247
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

3. Energiją gaminančioms jėgainėms, 
kurios kartu gamina šilumą ir elektros 
energiją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, suteikiami nemokami leidimai 
remiantis suderintais visoje Europoje 
taikomais teršalų rodikliais.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 8 punkto 1 papunkčio pagrindimą.

Pakeitimas 248
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai suteikiami šilumos 
gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
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sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Nemokami leidimai 
suteikiami energijos gamybai 
termofikaciniuose įrenginiuose, 
gaminančiuose elektros energiją ir šilumą 
centrinio šildymo sistemoms, taip pat 
elektros energijos, skirtos paties įrenginio 
reikmėms patenkinti, gamybai. Po 
2013 m. kiekvienais metais bendras 
minėtiems įrenginiams tokiai šilumos 
gamybai suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas turi būti aiškus, kai reikia nustatyti, kam turi būti skiriami nemokami leidimai.  Be to, 
termofikaciniai įrenginiai, teikiantys energija centrinio šildymo sistemoms, turi būti remiami 
valdžios institucijų, nes jie taip pat remia tausų išteklių naudojimą ir kovą su klimato kaita, 
taip pat viešąsias paslaugas, kurios prieinamos daugumai gyventojų.

Pakeitimas 249
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos įrenginiams
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

3. Šilumos ir elektros energijos gaminimo 
įrenginiams nemokami leidimai suteikiami 
panaudojus taršos rodiklių metodą,  
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, ir šilumos 
gamybai centriniam šildymui siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams.
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Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse 50 proc. šilumos poreikio patenkinama centriniu šildymu, kuris svarbus 
daugumai valstybių narių. Bet kokie įpareigojimai šiam sektoriui pirkti leidimus gali lemti 
šilumos kainų padidėjimą ir nepageidaujamas socialines ir ekologines pasekmes. Rizika, kad 
namų ūkiai pakeis brangesnę tinklais teikiamą šilumą individualiais anglimi kūrenamais 
įrenginiais, kuriems taikoma ne tokia griežta teršalų išmetimo kontrolė.

Pakeitimas 250
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos įrenginiams
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

3. Šilumos gamybai, kuri teikiama 
pramonės įmonėms arba kitiems 
vartotojams, nemokami leidimai 
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Kad skirtingose valstybėse šalyse nebūtų taikomos skirtingos leidimų paskirstymo sistemos 
šilumos gamybai, naujojoje direktyvoje turi būti nustatytos bendros suderintos ES taisyklės, 
pagal kurias paskirstomi nemokami leidimai šilumos gamybai, ir tai galima suprasti kaip 
didelę paramą labai efektyviai termofikacijai.
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Pakeitimas 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti
suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

3. Šilumos gamybai, kuri teikiama 
pramonės įmonėms ir kitiems vartotojams, 
nemokami leidimai suteikiami šilumos 
gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos gaminimas efektyviai termofikacijos būdu, nepriklausomai nuo šaltinio, naudingas 
aplinkai, taigi tokią gamybą reikėtų skatinti. 

Pakeitimas 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 4 ir 5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 

Išbraukta.
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kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.
5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar nurodyti įrenginiai susiję su kiekvienu atskiru įrenginiu, ar su tam tikromis 
įrenginių grupėmis. Taip pat neaišku, kurioms iš jų taikomas koregavimo koeficientas ir kokiu 
tikslu. Siekiant tinkamai spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą, skaičius leidimų, 
apskaičiuotas taikant teršalų rodiklius, turi būti visiškai paskirstytas. 10a straipsnio 1 ir 7 
dalyse tai numatyta, taigi 10 a straipsnio 4 ir 5 dalys nereikalingos.

Pakeitimas 253
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 4 ir 5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Prireikus taikomas pataisos koeficientas, 
siekiant atitikties su kiekiu, kuris 
nustatytas pagal 1 ir 3 dalis ir nekeičiant 
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viso leidimų kiekio pagal 9 straipsnį.
5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą. Prireikus 
taikomas pataisos koeficientas, siekiant 
atitikties su kiekiu, kuris nustatytas pagal 
1 ir 3 dalis ir nekeičiant viso leidimų 
kiekio pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagrįsti išteklius, išleistus taršos rodikliams nustatyti, ir atsižvelgiant į šių rodiklių 
ambicingą pobūdį būtina skirstyti leidimus pagal bendrą leidimų skaičių, apskaičiuotą taikant 
šiuos taršos rodiklius. Viršijant sektoriaus viršutinę ribą, kaip numatyta šiose dalyse, bus 
taikomas kiekis, pateikiamas parduoti aukcionuose, taip pat perviršiai turi būti perkeliami į 
aukcionuose parduodamus laidimų kiekius. Pirmu atveju leidimų, teikiamų aukcionuose, 
skaičiaus sumažėjimas atitinka sumažėjusį poreikį, todėl galima tikėtis, kad leidimų kainos 
nedidės. Sutinkama, kad reikia padidinti LPS viršutinę ribą.

Pakeitimas 254
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
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Prireikus taikomas pataisos koeficientas. Prireikus taikomas pataisos koeficientas, 
siekiant atitikties su kiekiu, kuris 
nustatytas pagal 1 ir 3 dalis ir nekeičiant 
viso leidimų kiekio pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Teršalų rodiklių nustatymas turėtų būti pagrindinis paskirstymo metodas. Tik jei teršalų 
rodikliai nenustatyti, istorinės emisijos gali sudaryti kliūčių paskirstymui.

Pakeitimas 255
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas tiesioginio teršalų 
išmetimo leidimų skaičius įrenginiams, 
kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 2008–
2012 m. gavo nemokamų leidimų, negali 
būti didesnis už atitinkamą teršalų kiekį, 
išreikštą viso metinio Bendrijos leidimų 
skaičiaus procentine dalimi, kurį tie 
įrenginiai išmetė 2005–2007 m. Prireikus 
taikomas pataisos koeficientas.

Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas netiesioginio teršalų 
išmetimo leidimų skaičius įrenginiams, 
kurie vykdo veiklą 2013 m., neviršija 
metinio visos Bendrijos bendro teršalų 
kiekio ir  proporcinga pagal  procentą 
išmestų teršalų, kurį tie Europos elektros 
gamybos įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Bendrijoje.  Prireikus taikomas pataisos 
koeficientas.

Or. en
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Pagrindimas

Ir elektros, ir šilumos gamybai pramoniniuose termofikaciniuose įrenginiuose pramoniniam 
naudojimui turi būti suteikiami nemokami leidimai atsižvelgiant į ES tikslus užtikrinti, kad iš 
efektyvių technologijų nebūtų atimtos paskatos (Termofikacijos direktyva).  Todėl reikia iš 
dalies pakeisti 3 dalį.

Pakeitimas 256
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą 
patikrintą teršalų kiekį, išreikštą viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
procentine dalimi 2005–2007 m. Prireikus 
taikomas pataisos koeficientas.

Or. en

Pakeitimas 257
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
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tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Prireikus taikomas pataisos koeficientas, 
siekiant atitikties su kiekiu, kuris 
nustatytas pagal 1 ir 3 dalis ir nekeičiant 
viso leidimų kiekio pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagrįsti išteklius, išleistus taršos rodikliams nustatyti, ir atsižvelgiant į šių rodiklių 
ambicingą pobūdį būtina skirstyti leidimus pagal bendrą leidimų skaičių, apskaičiuotą taikant 
šiuos taršos rodiklius. Viršijant sektoriaus viršutinę ribą, kaip numatyta šiose dalyse, bus 
taikomas kiekis, pateikiamas parduoti aukcionuose, taip pat perviršiai turi būti perkeliami į 
aukcionuose parduodamus laidimų kiekius.

Pakeitimas 258
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.
Prireikus taikomas pataisos koeficientas, 
siekiant atitikties su kiekiu, kuris 
nustatytas pagal 1 ir 3 dalis ir nekeičiant 
viso leidimų kiekio pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia taikyti koregavimą, kad būtų skatinama aukštesnė riba, susijusi su nemokamų leidimų 
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paskirstymu taršos rodiklių lygmeniu.

Pakeitimas 259
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

5. Didžiausias leidimų tiesioginiam teršalų 
išmetimui skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas netiesioginio teršalų 
išmetimo leidimų skaičius įrenginiams, 
kurie įtraukti į Bendrijos sistemą tik nuo 
2013 m., neviršija metinio visos Bendrijos 
bendro teršalų kiekio ir  proporcingas 
pagal  procentą išmestų teršalų, kurį tie 
Europos elektros gamybos įrenginiai 
išmetė 2005–2007 m. Bendrijoje.  
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Ir elektros, ir šilumos gamybai pramoniniuose termofikaciniuose įrenginiuose pramoniniam 
naudojimui turi būti suteikiami nemokami leidimai atsižvelgiant į ES tikslus užtikrinti, kad iš 
efektyvių technologijų nebūtų atimtos paskatos (Termofikacijos direktyva). Todėl reikia iš 
dalies pakeisti 3 dalį.
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Pakeitimas 260
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą. Prireikus 
taikomas pataisos koeficientas, siekiant 
atitikties su kiekiu, kuris nustatytas pagal 
1 ir 3 dalis ir nekeičiant viso leidimų 
kiekio pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagrįsti išteklius, išleistus taršos rodikliams nustatyti, ir atsižvelgiant į šių rodiklių 
ambicingą pobūdį būtina skirstyti leidimus pagal bendrą leidimų skaičių, apskaičiuotą taikant 
šiuos taršos rodiklius. Viršijant sektoriaus viršutinę ribą, kaip numatyta šiose dalyse, bus 
taikomas kiekis, pateikiamas parduoti aukcionuose, taip pat perviršiai turi būti perkeliami į 
aukcionuose parduodamus laidimų kiekius.

Pakeitimas 261
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 



PE409.397v01-00 102/102 AM\730636LT.doc

LT

įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro istorinio teršalų kiekio, kurį 
tie įrenginiai išmetė  2008 m. arba 
vidutiniškai išmetė 2008–2010 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai nėra istorinių duomenų apie teršalų išmetimą, susijusių su 2005–2007 m. ir nėra 
privaloma saugoti šiuos duomenis apie įrenginius, įtrauktus į Bendrijos sistemą nuo 2013 m., 
taigi būtų tinkama teikti patikrintus duomenis nuo 2008 m. ir toliau.
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