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Pakeitimas 262
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Penki procentai viso Bendrijos leidimų 
skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 
9a straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, 
atidedami naujiems rinkos dalyviams – tai 
didžiausias leidimų skaičius, kurį galima 
paskirstyti naujiems rinkos dalyviams 
vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį 
priimtomis taisyklėmis.

6. Suteikiant leidimus naujiems rinkos 
dalyviams, naudojami aukcionams atidėti 
leidimai. Leidimai suteikiami analogiškai, 
kaip ir esamiems įrenginiams.

Suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Or. de

Pagrindimas

There is no need for a separate reserve for new installations, since the Member States already 
have an allowances budget for the auction, from which an allocation may be made to new 
entrants. Furthermore, the budget for new installations should not be restricted, since these 
are the very installations that produce efficiency increases. Investments in such installations 
should for this reason, as well as for reasons of industrial policy, not be hampered by a 
financial burden in the form of an obligation to buy certificates.

Pakeitimas 263
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Penki procentai viso Bendrijos leidimų 
skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 9a 
straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, 
atidedami naujiems rinkos dalyviams – tai 
didžiausias leidimų skaičius, kurį galima 
paskirstyti naujiems rinkos dalyviams 
vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį 
priimtomis taisyklėmis.

6. Suteikiant leidimus naujiems rinkos 
dalyviams, naudojami aukcionams atidėti 
leidimai. Leidimai suteikiami analogiškai, 
kaip ir esamiems įrenginiams.

Suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.
Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Or. de

Pagrindimas

There is no need for a separate reserve for new installations, since the Member States already 
have an allowances budget for the auction, from which an allocation may be made to new 
entrants. Furthermore, the budget for new installations should not be restricted, since these 
are the very installations that produce efficiency increases. Investments in such installations 
should for this reason, as well as for reasons of industrial policy, not be hampered by a 
financial burden in the form of an obligation to buy certificates.

Pakeitimas 264
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Penki procentai viso Bendrijos leidimų 
skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 
9a straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, 
atidedami naujiems rinkos dalyviams – tai
didžiausias leidimų skaičius, kurį galima 
paskirstyti naujiems rinkos dalyviams 
vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį 

6. Penki procentai viso Bendrijos leidimų 
skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 
9a straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, 
atidedami naujų dalyvių likvidumui 
užtikrinti ir panaudoti tuo atveju, jeigu 
rinkoje nepagrįstai išaugtų arba 
sumažėtų anglies dioksido kainos. Tai 
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priimtomis taisyklėmis. didžiausias leidimų skaičius, kurį galima 
paskirstyti naujiems rinkos dalyviams 
vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį 
priimtomis taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

The reserve delivers liquidity (allowances) for new entrants. For the whole carbon market it 
is essential to have instruments which allow reactions to extraordinary market situations. We 
urge to use a part of the reserve for increasing liquidity in the event of a critically high 
carbon price. In the event of too low carbon prices the liquidity should be reduced (this 
measure should be inserted in the auctioning rules). We suggest a price margin between 20 
and 50 Euro. Liquidity measures should be dealt with by the auctioning rules referred to in 
Art. 10.

Pakeitimas 265
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas 
taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį 
koeficientą.

Suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas 
taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį 
koeficientą, išskyrus atvejus, kai tai susiję 
su labai veiksmingais šilumos ir elektros 
energijos gamybos įrenginiais, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2004/8/EB. 

Or. en

Pagrindimas

In order for the EU to meet the ambitious overall ETS emission cap, growth in the number of 
combined heat and power installation will be necessary as they displace significant amounts 
of separate thermal production and hence avoid between 10 and 30% CO2 emissions. It is 
important that investment in new installations be encouraged and be treated the same way as 
existing schemes.
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Pakeitimas 266
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent elektros 
energija gaminama iš neorganizuotų 
išmetamų teršalų, susidarančių 
pramoninės gamybos procesų metu.

Jeigu pramoninės gamybos procesų metu 
susidarantys neorganizuoti išmetami 
teršalai naudojami kurui, leidimai 
suteikiami neorganizuotus teršalus 
išmetančių įrenginių operatoriui 
vadovaujantis tais pačiais suteikimo 
principais, kurie taikomi ir šiems 
įrenginiams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 267
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Elektros energijos gamintojams
nemokami leidimai nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

On-site electricity production of industry must be kept with free allowances, because CO2 
costs of autoproducers will be an essential part of the Carbon Costs which will influence the 
carbon leakage question.

Pakeitimas 268
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Without incentives there will not be sufficient drive for new investments. As a result, old and 
less efficient installations will run longer, with a higher CO2 emissions. Policy makers cannot 
afford to put the billions of investments for announced projects into jeopardy. (The recent 
study published by DENA and several cancellations of new power plant projects announced 
give clear evidence to this fact.).
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Pakeitimas 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Pakeitimas 270
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 271
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Pakeitimas 272
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent elektros 
energija gaminama naudojant pramoninį 
šildymą arba pramoninių procesų 
atliekas; abiem atvejais leidimai 
suteikiami taikant tas pačias 
pramoniniams procesams galiojančias 
įgyvendinimo priemones, kurios 
nurodytos 1 dalies pirmoje pastraipoje ir 
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7 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 273
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent elektros 
energija gaminama iš neorganizuotų 
išmetamų teršalų, susidarančių 
pramoninės gamybos procesų metu.

Jeigu pramoninės gamybos procesų metu 
susidarantys neorganizuoti išmetami 
teršalai naudojami kurui, leidimai 
suteikiami neorganizuotus teršalus 
išmetančių įrenginių operatoriui 
vadovaujantis tais pačiais suteikimo 
principais, kurie taikomi ir šiems 
įrenginiams.

Or. en

Pagrindimas

The use of waste gases from production processes for the generation of electricity contributes 
to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under 
these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.
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Pakeitimas 274
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 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent elektros 
energija gaminama naudojant pramoninį 
šildymą arba pramoninių procesų atliekas 
ir skirta pačiam operatoriui naudoti; 
abiem atvejais leidimai suteikiami 
vadovaujantis tais pačiais 1 priede 
išvardytais principais, taikomais 
pramoninei veiklai.

Tačiau, jeigu pramoninės gamybos 
procesų metu susidarantys 
neorganizuoti išmetami teršalai 
naudojami kurui, leidimai suteikiami 
neorganizuotus teršalus išmetančių 
įrenginių operatoriui vadovaujantis 
tais pačiais suteikimo principais, 
kurie taikomi ir šiems įrenginiams.

Or. en

Pagrindimas

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.
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Pakeitimas 275
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami. Leidimų pardavimo 
aukcione metodas netaikomas elektros 
energijos gamybai iš atliekų ir išmetamų 
teršalų, kurie neišvengiamai susidaro 
gamybos procesų metu, jeigu tam tikrą 
elektros energijos kiekį siekiama naudoti 
šiuose teršalus išmetančiuose 
įrenginiuose.

Or. en

Pagrindimas

If materials coming into existence unavoidably from production processes are not wasted but 
put to use for the generation of electricity, this contributes to the conservation of resources 
and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under these special circumstances and 
if used on-site shall be exempt from auctioning.

Pakeitimas 276
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent:
1. energija gaminama termofikacijos 
proceso metu; 
2. energija gaminama iš pramoninės 
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gamybos procesų metu susidarančių 
atliekų.

Or. de

Pagrindimas

See justification to Art. 1 – point  1

Pakeitimas 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 6 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. 
Komisija turi paskelbti parengtas ir pagal 
23 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu 
patvirtintas suderintas leidimų suteikimo 
naujiems rinkos dalyviams ir pramonės 
įmonių veiklos (sujungimo, uždarymo, 
perkėlimo ES viduje) optimizavimo 
taisykles.

Or. fr

Pagrindimas

The rules on awarding allocations to new entrants and the rules concerning closures, 
transfers of allowances from a closed site to a new site within the EU and the provisions on 
pooling must be drawn up at Community level at the same time as the rules on awarding free 
allocations to existing undertakings.
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Pakeitimas 278
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Įrenginių, kurių gamybiniai 
pajėgumai laikotarpiu nuo metų, kurių 
gamybiniais duomenimis remtasi 
suteikiant leidimą, iki antrųjų 
kalendorinių prekybos ciklo metų 
vidutiniškai didėjo 18 proc. per metus, 
operatoriai gali kreiptis dėl leidimų 
suteikimo iš 6 dalyje nurodyto rezervo.

Or. en

Pagrindimas

Newly built installations (those built before the submission in Art. 11) will face the problem 
that they will exist in the reference years for the allocation (benchmarking) process and will 
be covered by the submission in Art. 11, but they will follow a run-up-plan to increase the 
production steadily. In order to enable fair free allocation on a clear legal basis for these 
installations a rule (according to the common position for the aircraft operators in the ETS) 
should be included for installations, too.

Pakeitimas 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 7–8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

7. Kol nepatvirtintas tarptautinis 
susitarimas ir vadovaujantis 
10b straipsniu, įrenginiams, kurie 
neįtraukti į 2 dalį, nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius 2013 m. ir kiekvienais 
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suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

tolesniais metais yra 100 % leidimų 
skaičiaus, nustatyto taikant 1 dalyje 
minėtas priemones. Remiantis 9 straipsnio 
nuostatomis, bendras leidimų kiekis 
neturėtų būti keičiamas.

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.

Or. en

Pagrindimas

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition.  Auctioning 
is imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning, by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.

Pakeitimas 280
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Turi būti nustatyti vienodi, Bendrijos 
lygmeniu galiojantys I priede išvardytų 
įrenginių santykiniai taršos rodikliai. 
Minėtieji rodikliai turi būti patvirtinti ir 
stebimi taikant suderintą procedūrą. 
Atsižvelgiant į šiuos santykinius taršos 
rodiklius, įrenginiams gali būti suteikta 
100 % skaičiaus nemokamų leidimų. Šie 
nemokami leidimai nesuteikiami 
įrenginiams, kurie negamina elektros 
energijos termofikacijos proceso metu.

Adlib Express Watermark



PE409.410v01-00 16/93 AM\730913LT.doc

LT

Or. de

Pagrindimas

In the light of international competitive pressure, financial burdens deriving from an 
emissions trading system confined to Europe must not be passed on via products. This would 
jeopardise their competitiveness and would result in the relocation of production to countries 
unburdened by climate change legislation  It is therefore necessary to minimise the burden by 
a long-term free allocation on the basis of ambitious benchmarks which also take account of 
technical possibilities.

Pakeitimas 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.
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Pakeitimas 282
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Turi būti nustatyti vienodi, Bendrijos 
lygmeniu galiojantys I priede išvardytų 
įrenginių santykiniai taršos rodikliai. 
Minėtieji rodikliai turi būti patvirtinti ir 
stebimi taikant suderintą procedūrą. 
Atsižvelgiant į šiuos santykinius taršos 
rodiklius, įrenginiams gali būti suteikta 
100 % skaičiaus nemokamų leidimų.  Po 
2013 m. bendras šiems įrenginiams 
suteikiamų leidimų skaičius kasmet 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą. Šie 
nemokami leidimai nesuteikiami 
įrenginiams, kurie negamina elektros 
energijos termofikacijos proceso metu.

Or. de

Pagrindimas

Industrial production installations are constantly forced to optimise their energy efficiency so 
as to survive against international competition. In the light of international competitive 
pressure, financial burdens deriving from an emissions trading system confined to Europe 
must not be passed on via products.

Pakeitimas 283
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, 7. Bendrijos lygmeniu galiojantys 
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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.

2aa priede išvardytų įrenginių veiklos 
santykiniai taršos rodikliai nustatomi 
taikant suderintą procedūrą. Suteikiant 
nemokamus leidimus šiems įrenginiams 
bus atsižvelgiama į minėtuosius rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning, at much lower costs. Best 
performers will be rewarded and not disadvantaged in comparison to international 
competitors: EU industry’s competitiveness can be safeguarded until an international 
agreement is reached. Companies will base their decisions in investing in CO2 reduction 
projects or using CO2 allowances to meet one’s obligations depending on the market price.

Pakeitimas 284
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Bendrijos lygmeniu galiojantys 
2aa priede išvardytų įrenginių veiklos 
santykiniai taršos rodikliai nustatomi 
taikant suderintą procedūrą. Suteikiant 
nemokamus leidimus šiems įrenginiams 
bus atsižvelgiama į minėtuosius rodiklius.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\730913LT.doc 19/93 PE409.410v01-00

LT

Pagrindimas

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning –but at much lower costs.

Pakeitimas 285
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai suteikiama 79% nemokamų 
leidimų.

Or. en

Pagrindimas

International competition is a problem for any ETS industry. Only electricity generators seem 
not to be exposed to international competition. Therefore we urge to keep a free share of 
allocation until the end of the period. The reduction of the free share should not exceed the 
linear factor of Art. 9 which leads to a reduction of 21 %.

Pakeitimas 286
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas 
atsižvelgiant į 9 straipsnyje nurodytą 
linijinį koeficientą.

Or. de

Pagrindimas

The industry has always sought to increase the efficiency of its production plants, and still 
does. Self-regulatory measures have already succeeded in reducing CO2 emissions. In order 
not to jeopardise Europe’s position as a location for industry, an economically justifiable 
reduction of the free allocation should be opted for. Since the linear factor referred to in 
Article 9 is already a very ambitious reduction target, incentives for the further reduction of 
emissions and opportunities for new investments still exist.

Pakeitimas 287
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8–9 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki tarptautinio susitarimo, į kurį būtų 
įtrauktos atitinkamos 28 straipsnyje 
apibrėžtos priemonės, įsigaliojimo 
2aa priede išvardytų sektorių įrenginiams 
nemokamai suteikiama 100% pagal 2–
6 dalis nustatyto skaičiaus leidimų.

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d., o vėliau kas trejus metus 
Komisija nustato sektorius, kuriems 

Vėliau kas 5 metus Komisija, 
atsižvelgdama į 28 straipsnyje išdėstytus 
kriterijus, persvarsto 2aa priede išvardytų 
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taikomos 8 dalies nuostatos. sektorių įrenginiams suteiktus leidimus.

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

Svarstant, kokios priemonės galėtų būti 
taikomos 2aa priede išvardytiems 
sektoriams, būtina taip pat atsižvelgti į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
visuotinė tarša mažinama pakankamai, 
kad būtų galima veiksmingai kovoti su 
klimato kaita; šie susitarimai turėtų būti 
stebimi ir turėtų būti taikomos privalomos 
jų vykdymo užtikrinimo procedūros.

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;

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;

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.
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Or. en

Pagrindimas

Para (8) and (9) propose highly complex procedures. Energy-intensive sectors have 
meanwhile provided the Commission with evidence on their exposure to international 
competition and on their risk of carbon leakage.
Since measures for allocation are being determined with the amendment for para (7), both 
para (8) and (9) original texts become obsolete and are replaced.

Pakeitimas 288
Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8–9 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki tarptautinio susitarimo, į kurį būtų 
įtrauktos atitinkamos 28 straipsnyje 
apibrėžtos priemonės, įsigaliojimo 
2aa priede išvardytų sektorių įrenginiams 
nemokamai suteikiama 100% pagal 2–
6 dalis nustatyto skaičiaus leidimų.

Vėliau kas 5 metus Komisija, 
atsižvelgdama į 28 straipsnyje išdėstytus 
kriterijus, persvarsto 2aa priede išvardytų 
sektorių įrenginiams suteiktus leidimus.

Svarstant, kokios priemonės galėtų būti 
taikomos 2aa priede išvardytiems 
sektoriams, būtina taip pat atsižvelgti į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
visuotinė tarša mažinama pakankamai, 
kad būtų galima veiksmingai kovoti su 
klimato kaita; šie susitarimai turėtų būti 
stebimi ir turėtų būti taikomos privalomos 
jų vykdymo užtikrinimo procedūros.

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d., o vėliau kas trejus metus 
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Komisija nustato sektorius, kuriems 
taikomos 8 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.

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;

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;

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.

Or. en
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Pagrindimas

Until an international agreement with acceptance of a global carbon price is established, 
allocation for EU manufacturing industry within the EU ETS must remain free of charge. 

Binding sectoral agreements need to be considered when reviewing the measure.

Pakeitimas 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument.

Pakeitimas 290
Angelika Niebler

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

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.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.

Pakeitimas 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Coordinating amendment.
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Pakeitimas 292
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

As a logical consequence of the allocation arrangements set out in paragraph 7, these 
provisions are no longer necessary.

Pakeitimas 293
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

8. Jeigu neratifikuotas tarptautinis 
susitarimas, kuriuo remiantis visų pirma 
ne elektros energiją gaminantiems 
įrenginiams būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos, 2013 m. ir kiekvienais tolesniais 
metais iki 2020 m. šiems įrenginiams
nemokamai suteikiama 100 procentų pagal 
1–6 dalis nustatyto skaičiaus leidimų.

Tai taikoma ir tiems įrenginiams, kurie 
negali būti aiškiai priskirti vienam 
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sektoriui.

Or. en

Pagrindimas

Auctioning of allowances for the manufacturing sector would have negative economic and 
social consequences as companies will be burdened by costs linked to auctioning and by the 
considerable burden imposed on energy-intensive, and particularly electro-intensive, 
industries through the impact on the electricity price. Also, relocation of production to 
outside the EU will result in higher emissions, notably when this takes place in less 
environmentally efficient facilities (‘carbon leakage’). The focus must be put on the negative 
economic consequences of auctioning for the EU.

Pakeitimas 294
Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

8. Atsižvelgiant į 10b straipsnio nuostatas,
2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais iki 
2020 m. įrenginiams sektoriuose, kuriems 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, nemokamai suteikiama iki 100 
procentų pagal 1–3 dalis nustatyto leidimų 
skaičiaus. Remiantis 9 straipsnio 
nuostatomis, bendras leidimų kiekis 
neturėtų būti keičiamas. Tai taikoma ir 
tiems įrenginiams, kurie negali būti 
aiškiai priskirti vienam sektoriui.

Or. en

Pagrindimas

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.
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Pakeitimas 295
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

8. Atsižvelgiant į 10b straipsnio nuostatas,
2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais iki 
2020 m. įrenginiams sektoriuose, kuriems 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, nemokamai suteikiama iki 100 
procentų pagal 1–3 dalis nustatyto visų
leidimų skaičiaus. Remiantis 9 straipsnio 
nuostatomis, bendras leidimų kiekis 
neturėtų būti keičiamas.

Or. en

Pagrindimas

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Pakeitimas 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d., o vėliau kas trejus metus 

Išbraukta.
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Komisija nustato sektorius, kuriems 
taikomos 8 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.
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;
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;
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.

Or. en

Pagrindimas

Article 10a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.
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Pakeitimas 297
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d., o vėliau kas trejus metus 
Komisija nustato sektorius, kuriems 
taikomos 8 dalies nuostatos. 

Išbraukta.

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:

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

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;

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

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
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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

Deletion of paragraph 9 follows from amendment to Article 10a(8)..

Pakeitimas 298
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 
30 d., o vėliau kas trejus metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Parduodant leidimus aukcione pagal ELS visi pirkėjai patiria didžiausias išlaidas, CO2 kiekis 
labiau nesumažinamas. Tai reiškia tik tai, kad vartotojai turės mokėti naują CO2 mokestį.
Siekiant, kad ES vartotojai kasmet sutaupytų 55 mlrd. eurų ir kad energijos kainos būtų 20–
30 eurų/MWh mažesnės neabejojant ELS veiksmingumu, ELS pagrindas neturėtų būti leidimų 
pardavimas aukcione. Nemokamas leidimų išdavimas, paremtas santykiniais taršos rodikliais,
ir faktinė produkcija gali būti rentabili ir ekologiniu požiūriu veiksminga priemonė.

Pakeitimas 299
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 
30 d., o vėliau kas trejus metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

Išbraukta.
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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:
a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos; 

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;
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.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 7 dalyje numatytą skyrimo tvarką, šios nuostatos nebereikalingos.
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Pakeitimas 300
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 
30 d., o vėliau kas trejus metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

Išbraukta.

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:

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

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;

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

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
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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. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 7 dalyje numatytą skyrimo tvarką, šios nuostatos nebereikalingos.

Pakeitimas 301
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 
30 d., o vėliau kas trejus metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

9. Iki 2010 m. birželio 30 d., o vėliau kas 
ketverius metus Komisija persvarsto 1a 
priedą. Šio persvarstymo rezultatai 
įgyvendinami 2020 m. ir vėliau kas 
ketverius metus.

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] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“ 
Konsultuojamasi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais.

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 8 dalį
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisdamas didelės rinkos 
dalies panašiam sektoriui ar sektoriaus 
daliai, veikiančiai trečiosiose šalyse, 
kuriose nenustatyti palyginami išmetamo 
kiekio apribojimai ; ji taip pat atsižvelgia į:

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

Siekiama suderinti su aiškinamuoju memorandumu (8 psl.) ir (20) konstatuojamąja dalimi bei 
užrikrinti, kad operatoriams Bendrijoje ir už jos ribų būtų suteikiamos vienodos sąlygos.

Anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika atsiranda, kai gamintojams 27-iose ES valstybėse 
narėse ir už jų ribų taikomi skirtingi apribojimai. Komisijos pasiūlymu anglies dioksido 
šaltinių perkėlimo rizikos analizei taikomi didesni apribojimai palyginti su ne Bendrijoje 
esančiais įrenginiais, išmetantiems daugiau anglies dioksido, neatsižvelgint į CO2 kiekį dėl 
transportavimo iš ES nepriklausančių šalių. 

Pakeitimas 302
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 1-3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 9. Iki 2016 m. birželio 30 d., o vėliau kas 
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30 d., o vėliau kas trejus metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

ketverius metus Komisija persvarsto 1a 
priedą. Šio persvarstymo rezultatai 
įgyvendinami 2020 m. ir vėliau kas 
ketverius metus.

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. 
Konsultuojamasi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais.

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 8 dalį
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisdamas didelės rinkos 
dalies Bendrijai nepriklausančiose šalyse, 
kurios nenustatė palyginamų išmetamo 
kiekio apribojimų, veikiantiems
įrenginiams, ji taip pat atsižvelgia į:

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

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

(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.

Or. en

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms gresia anglies dioksido šaltinių perkėlimas, sąrašas turėtų būti 
persvarstytas 2016 m, o rezultatai prireikus įgyvendinti 2020 m. Pagal šią procedūrą 
numatoma maksimali planavimo apsauga ir suteikiamas tikrumas, kad bus išvengta anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo.

Sektorių atskyrimo bus vengiama, nes dėl to gali kilti administracinių, su įgyvendinimu 
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susijusių problemų. Nustatant reikalavimus atitinkančius sektorius klausimas dėl anglies 
dioksido išmetimo veiksmingumo neaktualus, tačiau svarbu nustatyti jų veiklos, kuri daro 
įtakos veiksmingumui, reguliavimo sistemą.

Pakeitimas 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 1-3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas trejus metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos.

9. Kuo anksčiau ir ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio 30 d. Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 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 ir 
pasikonsultavus su atitinkamais 
sektoriais.

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 ir 
netiesioginį į energijos kainas įskaičiuotų 
CO2 sąnaudų perkėlimo į produktų kainas 
poveikį kartu neprarasdamas 
konkurencingumo ne Bendrijoje esančių 
įrenginių, išmetančių daugiau anglies 
dioksido, atžvilgiu, ji taip pat atsižvelgia į:

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

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
(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 
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konkurenciją;
(d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.

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

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamiems sektoriams turi būti kuo anksčiau suteiktas užtikrintumas, ir to nebereikia 
persvarstyti dar kartą po trejų metų. Vienintelė priežastis, dėl kurios reikėtų dar kartą 
apsvarstyti, kurie sektoriai atitiktų priemonių reikalavimus, yra atitinkamo tarptautinio 
susitarimo, kuriuo būtų nustatyti panašūs pramonės apribojimai, priėmimas. Sprendimų 
priėmimo procesas turėtų būti skaidrus ir vykti konsultuojantis su atitinkamais sektoriais. 
Taip pat turi būti atsižvelgiama į netiesioginę CO2 sąnaudų perkėlimo į energijos kainas 
įtaką. Rinkos dalies netekimas – tai tik vienas galima kriterijus, kuriuo galima įvertinti 
konkurencingumo praradimą.

Pakeitimas 304
Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 trejus metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos. Konsultuojamasi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti sąžiningą sistemą, turi dalyvauti ir socialiniai partneriai.
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Pakeitimas 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 2009 m. birželio 30 d. 
Komisija nustato sektorius, kuriems 
taikomos 8 dalies nuostatos, ir nemokamų 
leidimų, kuriuos gauna šių sektorių 
įrenginiai, dalį procentais.

Or. fr

Pagrindimas

Kuo greičiau reikėtų pašalinti esantį netikrumą, kuris turi įtakos priimant sprendimus dėl 
investavimo atitinkamuose sektoriuose.

Pakeitimas 306
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 2009 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Daug energijos suvartojančių pramaonės šakų ir sektorių investavimo ir planavimo saugumas 
gali būti užtikrintas, jei gerokai iš anksto nustatoma, kurie sektoriai gaus visiškai nemokamus 
leidimus. Daug energijos suvartojančių sektorių statusas tuomet bus persvarstomas tik kas 
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penkerius metus. Siekiant išvengti konkurencijos trūkumų daug energijos suvartojančių 
sektorių statusas turi būti suteikiamas ilgam laikotarpiui, kol bus pasiektas tarptautinis 
susitarimas, kuriame bus numatyti tie patys mažinimo tikslai kaip ir pagal ES LPS.

Pakeitimas 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 arba 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, 
išmetantiems daugiau anglies dioksido; ji 
taip pat atsižvelgia į:

Or. en

Pagrindimas

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Pakeitimas 308
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) rinkos struktūrą, atitinkamas 
geografines rinkas, pvz., kaimynystėje 
esančias šalis ir rinkas, kuriose 
atitinkamam sektoriui netaikomi 
privalomi tikslai, arba šalis ir rinkas, 
kuriose įrenginiai neatitinka nurodytų 
anglies dioksido išmetimo veiksmingumo 
standartų, ir produktų rinką, sektorių 
tarptautinę konkurenciją

Or. el

Pagrindimas

Kai kurie sektoriai negali perkelti reikalingų leidimų išlaidų į produktų kainas neprarasdami 
didelės rinkos dalies daugiau anglies dioksido išmetančių įrenginių Bendrijai 
nepriklausančiose kaimynynėse šalyse atžvilgiu. Todėl tokiems sektoriams dėl jų ypatingos 
geografinės padėties reikėtų suteikti leidimus nemokamai.

Pakeitimas 309
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija taip pat atsižvelgia į 
žaliavų apsaugos poreikį Bendrijoje. 

Or. de

Pagrindimas

Prieiga prie žaliavų tampa pagrindiniu sėkmingo ekonominio vystymosi veiksniu ir todėl yra 
didelės strateginės svarbos. Dėl didelės finansinės naštos, kuri teks tam tikroms pramonės 
šakoms parduodant emisijos leidimus aukcione, sumažės vidaus gamyba ir bus daugiau 
perkama iš trečiųjų šalių. Dėl to padidės priklausomybė nuo žaliavų. Taip pat gamyba bus 
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perkeliama į trečiasias šalis, perdirbančias žaliavas.

Pakeitimas 310
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija taip pat atsižvelgia į 
žaliavų apsaugos poreikį Bendrijoje. 
Žaliavos yra svarbus ekonominis veiksnys, 
todėl ilgalaikis žaliavų saugumas yra 
labai svarbus.

Or. de

Pagrindimas

Prieiga prie žaliavų tampa pagrindiniu sėkmingo ekonominio vystymosi veiksniu ir todėl yra 
didelės strateginės svarbos. Dėl didelės finansinės naštos, kuri teks tam tikroms pramonės 
šakoms parduodant emisijos leidimus aukcione, sumažės vidaus gamyba ir bus daugiau 
perkama iš trečiųjų šalių. Dėl to padidės priklausomybė nuo žaliavų. Taip pat gamyba bus 
perkeliama į trečiasias šalis, perdirbančias žaliavas.

Pakeitimas 311
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis Išbraukta.
Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju
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 Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:
– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

- įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.

Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 
kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“

Or. de

Pagrindimas

Dauguma šių problemų jau buvo išspręsta pradėjus taikyti santykinių taršos rodiklių modelį.
Atsižvelgiant į staigų energijos kainų pakilimą taikant santykinius taršos rodiklius taip pat 
skatinamos investicijos į veiksmingėsnes technologijas, o tai taip pat reiškia konkurencinį 
pranašumą.
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Pakeitimas 312
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:

Remiantis 3(ua) straipsniu daug elektros 
energijos naudojančių įrenginių 
operatoriai visus leidimus gauna 
nemokamai, jų skaičių nustatant pagal jų 
elektros suvartojimą per metus (2008–
2011 m. vidurkis), kuris padauginamas iš 
išmetamo CO2 kiekio koeficiento elektros 
energijos gamybai Bendrijoje. 

Leidimai skiriami remiantis 
veiksmingumo rodikliais (elektros 
energija, suvartota vienam pagaminto 
produkto vienetui).

pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims 
pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;
- įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.
Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 
kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“

Or. en
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Pagrindimas

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Pakeitimas 313
Angelika Niebler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju

Priemonės tam tikroms daug elektros
energijos vartojančioms įmonėms remti 

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:

Remiantis 3(ua) straipsniu daug elektros 
energijos naudojančių įrenginių 
operatoriai leidimus gauna nemokamai 
atsižvelgiant į išmetamą CO2 kiekį 
gaminant jų vartojamą elektros energiją.  
Šie leidimai skiriami remiantis 
santykiniais taršos rodikliais

pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims 
pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;
- įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.
Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
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kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 
kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“

Or. de

Pagrindimas

Finansinė viso aukciono našta turi galų gale tekti elektros vartotojui, o jos visos išlaidos 
įtraukiamos į elektros kainą. Tai reiškia, kad daug elektros energijos sunaudojančių 
pramonės šakų įrenginiams teks itin didelė papildoma našta, kuri sukels pavojų jų 
tarptautiniam konkurencingumui. Siekiant išsaugoti tarptautinį konkurencingumą ir neleisti 
pasitraukti klientams turi būti numatyta, kad šiems įranginiams bus suteikiami nemokami 
leidimai siekiant kompensuoti naštą, atsirandančią dėl elektros kainų augimo.

Pakeitimas 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 

dioksido nutekėjimo atveju

Importuotojams skirtas reikalavimas 
atsisakyti leidimų 

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. produktų, 
nustatytų pagal toliau pateikiamoje 2 
dalyje nurodytas sąlygas ir kurių 
metodika nustatyta pagal 3 dalyje 
nurodytas sąlygas, importuotojai turi 
atsisakyti leidimų arba turi teisę gauti 
nemokamų leidimų pagal 3 dalyje 
nurodytą tvarką.
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– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

2. Produktai, kuriems taikomos 1 dalies 
nuostatos – tai produktai, kuriems 
būdinga anglies dioksido šaltinių 
perkėlimo rizika ir kurie išsivysčiusių 
šalių atveju – pagaminti šalyse, kurios 
neprisiėmė panašių į ES įsipareigojimų 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, o sparčiai 
besikuriančios ekonomikos šalių atveju –
nesukūrė tinkamų naujų veiksmų, 
kuriuos galima įvertinti, patikrinti ar apie 
juos pranešti. Atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus, Komisija, veikdama 
pagal 23 staripsnio 2 dalyje numatytą 
tvarką, iki 2010 m. birželio 30 d. sudaro 
kilmės šalių, kurioms šios nuostatos turi 
įtakos, sąrašą.

– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.

Taip pat atsižvelgdama į 23 straipsnio 2 
dalyje numatytą tvarką, Komisija sudaro 
sektorių ir produktų, kuriems taikomos 
šios nuostatos, sąrašą ir įvertina anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo riziką pagal 
10a straipsnio 8 dalyje nurodytus 
sektorius ir šiuos kriterijus:

Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 
kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“

(a) emisijos leidimų sistemos poveikį 
gamybos sąnaudoms ribinės kainos (taip 
pat taikant alternatyvinę kainą) atžvilgiu, 
jei leidimai suteikiami nemokamai, ir 
vidutinės kainos atžvilgiu, jei leidimai 
parduodami aukcione;

(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
naudojant veiksmingiausias 
technologijas;
(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;
(e) nuspėjamus kiekvieno sektoriaus 
visuotinės ir regioninės paklausos 
pokyčius;
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(f) sektoriaus prekių trasportavimo 
išlaidas; 
(g) investavimo į naujo tam tikro 
sektoriaus gamybos padalinio statybas 
išlaidas.
1 dalies nuostatos netaikomos 
importuotoms prekėms, pagamintoms 
šalyse ar regionuose, susijusiuose su ES 
emisijos leidimų sistema pagal šios 
direktyvos 25 straipsnio nuostatas.
3. Leidimų, kurių importuotojai turės 
atsisakyti, kiekis lygus skirtumui tarp:
- vidutinio išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vienai Bendrijos 
mastu pagamintų atitinkamų prekių tonai, 
padauginto iš importuotų prekių kiekio 
tonomis. Vidutinį išmetamų dujų kiekį 
galima pakeisti palankesniu išmesto 
kiekio koeficientu, jei importuotojas, 
remdamasis Europos Sąjungos 
akredituoto tikrinimo subjekto atliktu 
auditu, gali pateikti įrodymų, kad jo 
produktų gamybos metu išmetama mažiau 
dujų nei vidutiniškai Europoje;
ir vidutinio nemokamų leidimų, 
išduodamų šių produktų gamybai visoje 
Bendrijoje, kiekio.
Pirmojo ir antrojo dydžio skirtumas 
parodo: jei teigiamas – kiek leidimų 
importuotojai turi atsisakyti, jei neigiamas 
– kiek leidimų gali gauti nemokamai.
Siekdama nustatyti vidutinišką šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų visoje 
Bendrijoje gaminant įvairias prekes ar 
prekių rūšis, kiekį, Komisija, veikdama 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tvarką, atsižvelgia į išmestą kiekį, apie 
kurį pranešta ir kuris patikrintas pagal 14 
straipsnyje numatytas sąlygas.
4. Siekdama palengvinti importo leidimų 
atsisakymo apskaičiavimo metodo 
nustatymą pagal 3 dalį, Komisija gali 
paprašyti operatorių pranešti apie 
atitinkamų produktų gamybą ir 
pareikalauti nepriklausomos šio 
pranešimo patikrinimo pagal gaires, 
priimtas pagal 14 ir 15 straipsnius. Šie 
reikalavimai gali apimti pranešimą apie 
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išmetamą kiekį pagal ES emisijos leidimų 
sistemą, kuris siejamas su keikvieno 
produkto ar produktų rūšies gamyba.
5. Reglamentu, priimtu pagal 23 
staripsnio 2 dalį numatytą tvarką, 
nustatomos importuotojams skirtų leidimų 
atsisakymo ar nemokamo išdavimo 
sąlygos. Reglamentu taip pat nustatomos 
sąlygos, pagal kurias importuotojai, 
kuriems taikomas šis straipsnis, 
deklaruoja reikalingą leidimų atsisakymą 
pagal importuotų prekių kiekį.
6. Bendras leidimų, kuriuos valstybės 
narės gali perduoti aukcione pagal 10 
straipsnį, kiekis padidinamas tiek, kiek 
leidimų atsisakė importuotojai, kad 
įvykdytų 1 dalies reikalavimus, ir 
sumažinamas tiek, kiek leidimų pagal tą 
pačią dalį gavo importuotojai. Šis leidimų 
kiekis paskirstomas valstybėms narėms 
pagal 10 straipsnio 2 dalyje numatytas 
taisykles.
7. Papildomos aukciono pajamos, gautos 
vykdant reikalavimą importuotojams 
atsisakyti leidimų, paskirstomos 
valstybėms narėms pagal 6 dalyje 
numatytą tvarką. Valstybės narės sumoka 
50 proc. tų papildomų pajamų į visuotinį 
prisitaikymo fondą. 
8. Siekdami laikytis atsisakymo 
reikalavimų pagal 1 dalį, importuotojai 
gali naudoti tiek leidimų, PTEMV ir 
TMEV, kiek procentų jų išnaudojo 
operatoriai per praėjusius metus, arba 
leidimus iš trečiosios šalies, kuri 
pripažinta kaip atitinkanti Bendrijos 
sistemai prilygstančių apribojimų lygį, 
emisijos leidimų sistemos.
9. Ne vėliau kaip 2010 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
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nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai siekiant, visų 
pirma, pakoreguoti, išlaikyti a padidinti 
tiems sektoriams ar jų dalims pagal 10a 
straipsnį nemokamai suteikiamų leidimų 
dalį.
Ataskaitoje taip pat aprašoma 
įgyvendinimo priemonių, skirtų pasienio 
koregavimo mechanizmams, kaip 
numatyta 1–8 dalyse, sukurti, pažanga.
Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

Or. fr

Pagrindimas

Kad galėtume ekonomikos subjektams suteikti šiek tiek tikrumo įsigaliojus Kioto protokolui, 
turime nustatyti tvarką, kaip sukurti pasienio koregavimo mechanizmus, kuriais remiantis 
produktų iš šalių, kurios nepasirašė tarptautinio susitarimo, ES importuotojams ir ES 
operatoriams būtų sudaromos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 

1. Daug energijos sunaudojančių sektorių 
įrenginiams ir sektorių dalims, kurių 
įrenginiai naudoja elektrą pagal 2003 m. 
spalio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos 
energetikos produktų ir elektros energijos 
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partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:

mokesčių struktūrą, 2 straipsnio 4b dalyje, 
3 ir 4 dalyse nurodytas sąlygas, skiriamos 
kompensacijos už anglies dioksido 
sąnaudas, kurios įtrauktos į elektros 
energijos, kurią jie perka įsigydami 
nemokamus leidimus, žinomus kaip 
kompensuojamieji netiesioginės emisijos 
leidimai, kainą. Ši nuostata taikoma, kai 
nėra patenkinamo tarptautinio susitarimo 
pagal 28 staripsnio 1 dalį, kuri taikoma 
šio tipo įrenginiams.

– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

Bendras šių kompensuojamųjų 
netiesioginės emisijos leidimų kiekis lygus 
atitinkamų įrenginių kasmet suvartojamos 
elektros energijos kiekiui ir vidutiniam 
irmatamų anglies junginių kiekiui 
Europos Sąjungoje, siejamam su ribine 
elektros energijos produkcija (anglies 
dioksido baziu dydžiu), t. .y. 0.9 t/MWh. 
Metinis elektros energijos suvartojimas –
tai metinis patikrintas elektros energijos 
suvartojimas per pastaruosius trejus 
metus.

– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.

Kiekvieno įrenginio grynasis 
kompensuojamųjų netiesioginės emisijos 
leidimų kiekis apskaičiuojamas taikant 
bendro kiekio koeficientą, atitinkantį 
nuokrypį nuo kiekvieno atitinkamo 
pramoninio proceso nurodyto energinio 
naudingumo.
Kiekvienai valstybei skiriamas 
kompensuojamųjų netiesioginės emisijos 
leidimų skaičius atimamas iš skirtų 
leidimų, kuriuos elektros energijos 
gamintojai turi parduoti aukcione, 
skaičiaus.
2. Nuo 2013 m. sausio 1 d. produktų, 
nustatytų pagal toliau pateikiamoje 3 
dalyje nurodytas sąlygas ir kurių 
metodika nustatyta pagal 4 dalyje 
nurodytas sąlygas, importuotojai ir 
eksportuotojai turi atsisakyti leidimų arba 
turi teisę gauti nemokamų leidimų pagal 4 
dalyje nurodytą tvarką.
Produktai, kuriems taikomos 2 dalies 
nuostatos – tai produktai, kuriems 
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būdinga anglies dioksido šaltinių 
perkėlimo rizika ir kurie išsivysčiusių 
šalių atveju – pagaminti šalyse, kurios 
neprisimėmė panašių į Europos Sąjungos 
įsipareigojimų sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o 
labiausiai pažengusių besivystančių šalių 
atveju – nesukūrė tinkamų naujų 
veiksmų, kuriuos galima įvertinti, 
patikrinti ar apie juos pranešti remiantis 
tarptautiniu mastu pripažintais metodais.
3. Siekdama palengvinti importo leidimų 
atsisakymo apskaičiavimo metodo 
nustatymą pagal 4 dalį, Komisija gali 
paprašyti gamintojų pranešti apie 
atitinkamų produktų gamybą ir 
pareikalauti nepriklausomo šio pranešimo 
patikrinimo pagal gaires, priimtas pagal 
14 ir 15 straipsnius. Šie reikalavimai gali
apimti pranešimą apie išmetamą kiekį 
pagal ES emisijos leidimų sistemą, kuris 
siejamas su kiekvieno produkto ar 
produktų rūšies gamyba.
4. Reglamentu, priimtu pagal 23 
staripsnio 2 dalį numatytą tvarką, 
nustatomos importuotojams skirtų leidimų 
atsisakymo ar nemokamo išdavimo 
sąlygos. Reglamentu taip pat nustatomos 
sąlygos, pagal kurias importuotojai, 
kuriems taikomas šis straipsnis, 
deklaruoja reikalingą leidimų atsisakymą 
imoprtuotų prekių kiekio atžvilgiu.
5. Bendras leidimų, kuriuos įgaliota 
Bendrijos įstaiga  gali perduoti aukcione 
pagal 10 straipsnį, kiekis padidinamas 
tiek, kiek leidimų atsisakė importuotojai, 
kad įvykdytų 2 dalies reikalavimus, ir 
sumažinamas tiek, kiek leidimų gavo 
eksportuotojai pagal tą pačią dalį.
6. Papildomos aukciono pajamos, gautos 
vykdant reikalavimą importuotojams 
atsisakyti leidimų, sumokamos į ES 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
fondą energetikai ir kobai su klimato 
kaita finansuoti.
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7. Siekdami laikytis atsisakymo 
reikalavimų pagal 2 dalį, importuotojai 
gali naudoti tiek leidimų, PTEMV ir 
TMEV, kiek procentų jų išnaudojo 
operatoriai per praėjusius metus, arba 
leidimus iš trečiosios šalies, kuri 
pripažinta kaip atitinkanti Bendrijos 
sistemai prilygstančių apribojimų lygį, 
emisijos leidimų sistemos.
8. Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. 
Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalį 
nustatytą tvarką patvirtina nuostatas, 
kuriomis prekių, numatytų 2 punkte, 
eksportuotojams leidžiama gauti 
nemokamus leidimus iš Bendrijos registro 
iš Bendrijos eksportuojamoms prekėms 
nuo 2013 m. sausio 1 d. Tam sukuriamas 
leidimų rezervas, kurio dydis x% (x<2%) 
viso leidimų kiekio Bendrijoje.
9. Iki 2009 m. birželio 30 d. Komisija 
atlieka teisinių klausimų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti siekiant užtikrinti, kad ši 
priemonė suderinama su tarptautine 
prekybos teise, tyrimą. Prireikus Komisija 
taip pat parengia bendravimo ir 
priemonių, kaip kuo geriau spręsti 
nustatytas problemas, aptarimo su kitomis 
susijusiomis šalimis planą ir tvarkaraštį.
10. Ne vėliau kaip 2010 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai 
pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims 
pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį.
Ataskaitoje taip pat aprašoma 
įgyvendinimo priemonių, skirtų pasienio 
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pritaikymo mechanizmams, kaip 
numatyta 2–10 dalyse, sukurti, pažanga.

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

Or. fr

Pakeitimas 316
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju

Priemonės daug elektros energijos 
vartojančioms įmonėms remti 

 Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:

Remiantis 3(ua) straipsniu daug elektros 
energijos naudojančių įrenginių 
operatoriai leidimus gauna nemokamai 
atsižvelgiant į išmetamą CO2 kiekį 
gaminant jų vartojamą elektros energiją.  
Šie leidimai skiriami remiantis 
santykiniais taršos rodikliais

– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;
– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
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nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus. 
Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 
kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“

Or. de

Pagrindimas

Elektros energijos gamintojai visas išlaidas, patirtas siūlomo visapusiškos elektros energijos 
gamybos aukciono metu, perkelia į elektros energijos kainas. Taigi galiausiai ši našta tenka 
elektros energijos vartotojui. Tai reiškia, kad daug elektros energijos sunaudojančių
pramonės šakų įrenginiams teks didelė papildoma našta, kuri sukels pavojų jų tarptautiniam 
konkurencingumui.

Pakeitimas 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 

Ne vėliau kaip 2010 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:
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pasiūlymus:
- pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims 
pagal 10a straipsnį nemokamai suteikiamų 
leidimų dalį;

pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims 
pagal 10a straipsnį nemokamai suteikiamų 
leidimų dalį;

- įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose 
sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus.

– pakoreguoti nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičių, kompensuojant 
netiesioginį CO2 sąnaudų perkėlimo į 
elektros energijos kainas poveikį 
sektoriams, kurie pagal 10a straipsnį 
laikomi ypatingai paveiktais šių sąnaudų.

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

Or. en

Pagrindimas

Paveiktieji sektoriai kuo anksčiau turi būti tikri dėl būsimo ELS poveikio savo operacijoms, 
kad galėtų priimti sprendimus dėl būsimo investavimo. Atliekant peržiūrą taip pat reikia 
atsižvelgti į CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros energijos kainas poveikį sektoriams, kurių 
išmetimas dažniau būna netiesioginis nei tiesioginis ir kuriems dėl to inti didelį poveikį daro 
elentros energijos kainos.

Pakeitimas 318
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 

1. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus, susijusius su tryliktąja 
konvencijos šalių konferenciją (COP 13), 
ir tai, kiek dėl jų sumažės pasaulinis 

Adlib Express Watermark



PE409.410v01-00 58/93 AM\730913LT.doc

LT

atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
suteikiant vienodas sąlygas 
konkuruojančioms pramonės šakoms 
pagal 3 dalyje numatytus kriterijus, taip 
pat pasitarusi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę 
ataskaitą, kurioje įvertina padėtį ypatingą 
dėmesį skirdama daug energijos 
suvartojantiems sektoriams ar jų dalims, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. 

2. Kartu su 1 dalyje minima analitine 
ataskaita pateikiami bet kokie tinkami 
pasiūlymai, kuriuose atsižvelgiama į 
laikotarpį iki visiško įgyvendinimo, 
įskaitant pasiūlymus:

- pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

pakoreguoti visiems sektoriams, 
numatytiems 10a straipsnyje, nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

- įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.

- dėl šaltinių perkėlimo poveikio, kurio 
neapima kitos išmetamo anglies dioksido 
kiekio suvienodinimo sistemos priemonės, 
10a straipsnyje numatytų sektorių 
produktų eksportuotojams ir 
importuotojams. Šios ssitemos neturi 
sumažinti leidimų rinkos likvidumo.

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, kurie 
atitinka 3 dalyje numatytus atitinkamus 
kriterijus ir kuriuos galima stebėti, tikrinti 
ir taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

13-oji JTBKKK šalių konferencija ir 3-asis Kioto 
protokolo šalių susitikimas Balyje, Indonezijoje, 
2007 m. gruodžio 3–14 d.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad atsižvelgiama tik į tarptautinius susitarimus pagal JT bendrąją klimato 
kaitos konvenciją (angl. UNFCC). Nustatomi tarptautinio susitarimo kriterijai. Vertinama 
visų gamybos pramonės šakų padėtis, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas daug energijos 
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suvartojančioms pramonės šakoms. Tarptautinis sustarimas turi būti įvertintas atsižvelgiant ir 
į įgyvendinimui skirtą laikotarpį. Išmetamo anglies dioksido kiekio suvienodinimo sistema bus 
papildomas variantas. Ji nebus įtraukiama į ELS ir dėl jos neturėtų padidėti ES įranginių, 
kuriems takoma ELS, našta.

Pakeitimas 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn.
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia analitinę ataskaitą, kurioje įvertina 
padėtį daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Ne vėliau kaip 2011 m. sausio mėn., jei 
nebus pasiektas išsamus tarptautinis 
susitarimas laikotarpiui po 2012 m.,
Komisija, atsižvelgdama į vidaus 
priemones išmetamam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui mažinti už 
Bendrijos ribų, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;
– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose 
sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus.

- pakoreguoti produktų, gaminamų pagal 
10a straipsnį nustatytuose sektoriuose ar 
sektorių dalyse, importuotojų įtraukimo į 
Bendrijos sistemą tvarką;
- dėl kitų tiesioginių priemonių, kad būtų 
užtikrintas pasaulinių mastu 
konkuruojančių ES pramonės šakų 
konkurencingumas nesumažinant 
Bendrijos sistemos veiksmingumo 
aplinkos požiūriu.

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
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be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

Or. en

Pakeitimas 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

1. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis suteikiant vienodas sąlygas 
konkuruojančioms pramonės šakoms, taip 
pat pasitarusi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę 
ataskaitą, kurioje įvertina padėtį, ypatingą 
dėmesį skiriant daug energijos 
suvartojantiems sektoriams ar jų dalims, 
kad būtų nustatyta jiems būdinga didelė 
anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika 
pagal 3 dalį. 

- pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims 
pagal 10a straipsnį nemokamai suteikiamų 
leidimų dalį;
- įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.

2. Kartu su 1 dalyje minima analitine 
ataskaita pateikiami bet kokie tinkami 
pasiūlymai, kuriuose atsižvelgiama į 
laikotarpį iki visiško įgyvendinimo, 
įskaitant pasiūlymus:

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, (a) pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
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be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“

dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

(b) - dėl šaltinių perkėlimo poveikio, kurio 
neapima kitos išmetamo anglies dioksido 
kiekio suvienodinimo sistemos priemonės, 
10a straipsnyje numatytų sektorių 
produktų eksportuotojams ir 
importuotojams. Šios sistemos neturi 
sumažinti leidimų rinkos likvidumo;
(c) – pakoreguoti nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičių, kompensuojant 
netiesioginį CO2 sąnaudų perkėlimo į 
elektros energijos kainas poveikį 
sektoriams, kurie pagal 10a straipsnį 
laikomi ypatingai paveiktais šių sąnaudų. 
Kompensavimo už CO2 sąnaudų 
perkėlimą leidimų bus papildomas ir 
atimamas iš leidimų, skirtų pagal 10 
straipsnio 1 dalį, kiekio. Jam netaikomos 
12 straipsnio 1 ir 3 dalys.
Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuose numatomos vienodos sąlygos 
konkuruojančioms pramonės šakoms ir 
kuriuos galima stebėti, tikrinti ir taikyti 
privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.“
3. 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 įrenginiams, 
veikiantiems šalyse už Bendrijos ribų, 
kurios nenustatė tokių pačių emisijos 
apribojimų, kuriuos būtų galima 
patikrinti; ji taip pat atsižvelgia į:
(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
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išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingiausius metodus;
(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.
(da) atitinkamo sektoriaus ar jo dalies 
CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikį. 
Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, be kita ko, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išnagrinėti galimybes pasiekus tarptautinį susitarimą iš tiesų sumažinti pasauliniu 
mastu išmetamą kiekį. Turi būti numatytos priemonės ELS sektorių dalyvavimui padidinti, 
tačiau taip pat kovoti su didele šaltinių perkėlimo rizika. Pirmiausia reikėtų rinktis 
nemokamus leidimus.

Turėtų būti skiriama papildomų leidimų, jei atsiranda anglies dioksido šaltinių perkėlimo 
rizika dėl CO2 kainų perkėlimo daug elektros energijos suvartojantiems sektoriams. Jei 
netaikoma pareiga kasmet atsisakyti leidimų ir jei neleidžiama perkelti sąnaudų, 
operatoriams, kuriems taikomi pardavimo aukcione reikalavimai, nebud daroma neigiamo 
poveikio.
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Pakeitimas 321
Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju

Priemonės sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju

Or. en

Pakeitimas 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Ne vėliau kaip 2010 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Or. en
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Pagrindimas

The sectors impacted need  to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments.

Pakeitimas 323
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Ne vėliau kaip 2010 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Or. en

Pagrindimas

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.
The energy sector functioning in some MS as several isolated energy markets is vulnerable to 
carbon leakage to the same extend as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.
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Pakeitimas 324
Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn.
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d.
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Or. en

Pakeitimas 325
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia analitinę ataskaitą, kurioje įvertina 
padėtį daug energijos suvartojančiuose 

Ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo mėn. 
Komisija, pasitarusi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę 
ataskaitą, kurioje įvertina padėtį daug 
energijos suvartojančiuose sektoriuose ar 
jų dalyse, kuriems, kaip nustatyta, būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika.
Priemonės, kurias taikant remiami šiame 
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sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

straipsnyje nurodyti konkretūs daug 
energijos suvartojantys sektoriai, gali būti 
panaikintos tik tarptautiniu susitarimu, 
kuriame nustatyti tie patys išmetamųjų 
teršalų mažinimo tikslai kaip nustatyti 
valstybėms narėms.  Kartu su ataskaita
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:

Or. de

Pagrindimas

See Article 1 – point 8.

Pakeitimas 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose 
sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus.

– tam tikriems sektoriams – įtraukti į 
Bendrijos sistemą produktų, gaminamų 
pagal 10a straipsnį nustatytuose 
sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus.

Or. en

Pagrindimas

While inclusion in the  community scheme of importers might work for sectors without 
extensive downstream sectors, it would not work for most other sectors, as this would expose 
their downstream operations to regionally imposed higher commodity prices, without 
protection in domestic or export markets. Furthermore, as it is unlikely the EU could include 
importers from non-annex countries with common but differentiated objectives, this should 
not be considered as an alternative to free allocation, pending global policy convergence.
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Pakeitimas 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pakoreguoti nemokamai suteikiamų 
leidimų dalį, kompensuojant netiesioginį 
CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikį sektoriams, kurie 
pagal 10a straipsnį laikomi ypatingai 
paveiktais šių sąnaudų.

Or. en

Pagrindimas

Without changing the overall cap, adjusting the number of allowances received, the review 
must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity prices for the 
sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this reason are 
particularly impacted by the electricity prices. 

Pakeitimas 328
Toine Manders

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyti papildomas priemones, pvz., 
remiantis tuo, kad CO2 sąnaudos 
perkeliamos į elektros energijos kainą, 
vadovaujantis 10a straipsniu, suteikti 
nemokamus emisijos leidimus 
pažeidžiamiems daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kurie kitu 
atveju prarastų savo konkurencingumą 
pasaulinėje rinkoje dėl tiesioginių ir 
netiesioginių sąnaudų, susijusių su 
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emisijos leidimų prekyba. 

Or. nl

Pagrindimas

Because with effect from 2013 power stations will have to pay for all emission rights and will 
be able to pass 100% of these costs on in their prices, including to electricity-intensive 
industries, the costs for these industries in Europe will be so high that their competitive 
position on the world market will be jeopardised. Because these industries operate on a 
global market and can no longer incorporate any regional cost items in their pricing.

Pakeitimas 329
Erika Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant nustatyti vienodas, su 
įrenginiais susijusias veiklos galimybes 
sektoriams, kuriems, kaip nustatyta,  
gresia didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, tarptautinis susitarimas, kuris 
taikomas daug energijos vartojančioms 
pramonės šakoms, kurioms gresia didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, arba 
konkretiems sektoriams skirtas 
tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti bent šiuos 
kriterijus: 

(a) turi dalyvauti šalys, kuriose sukuriama 
kritinė masė – mažiausiai 85 proc. –
pasaulio produkcijos, be kita ko, 
pagrindinės sparčiai augančios 
ekonomikos šalys,

(b) turi būti nustatyti lygiaverčiai CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai,

(c) visos dalyvaujančios šalys turi taikyti 
lygiaverčio poveikio išmetamųjų teršalų 
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mažinimo sistemas, paremtas vertinimo 
kriterijais, arba šalyse, kuriose CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai 
nelygiaverčiai, jas turi taikyti sektoriai, 
kuriems galioja ES LPS, 

(d) konkuruojančioms medžiagoms turi 
būti taikomi lygiaverčiai apribojimai, 
nustatyti atsižvelgiant į naudojimo 
laikotarpio aspektus,

(e) turi efektyviai veikti tarptautinė 
stebėsenos ir patikros sistema,

(f) turi būti nustatyta ES sistemą 
atitinkanti privalomo pobūdžio ginčų 
sprendimo tvarka ir aiškios taisyklės dėl 
sankcijų.

Or. en

Pagrindimas

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Pakeitimas 330
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant nustatyti vienodas, su 
įrenginiais susijusias veiklos galimybes 
sektoriams, kuriems, kaip nustatyta,  
gresia didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, tarptautinis susitarimas, kuris 
taikomas daug energijos vartojančioms 
pramonės šakoms, kurioms gresia didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, arba 
konkretiems sektoriams skirtas 
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tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti bent šiuos 
kriterijus:

(a) turi dalyvauti šalys, kuriose 
sukuriama kritinė masė – mažiausiai 85 
proc. – pasaulio produkcijos, be kita ko, 
pagrindinės sparčiai augančios 
ekonomikos šalys,

(b) turi būti nustatyti lygiaverčiai CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai,
(c) visos dalyvaujančios šalys turi taikyti 
lygiaverčio poveikio išmetamųjų teršalų 
mažinimo sistemas, paremtas vertinimo 
kriterijais, arba šalyse, kuriose CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai 
nelygiaverčiai, jas turi taikyti sektoriai, 
kuriems galioja ES LPS, 

(d) konkuruojančioms medžiagoms turi 
būti taikomi lygiaverčiai apribojimai, 
nustatyti atsižvelgiant į naudojimo 
laikotarpio aspektus,

(e) turi efektyviai veikti tarptautinė 
stebėsenos ir patikros sistema,

(f) turi būti nustatyta ES sistemą 
atitinkanti privalomo pobūdžio ginčų 
sprendimo tvarka ir aiškios taisyklės dėl 
sankcijų.

Or. en

Pagrindimas

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.
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Pakeitimas 331
Robert Goebbels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant nustatyti vienodas, su 
įrenginiais susijusias veiklos galimybes 
sektoriams, kuriems, kaip nustatyta,  
gresia didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, tarptautinis susitarimas, kuris 
taikomas daug energijos vartojančioms 
pramonės šakoms, kurioms gresia didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, arba 
konkretiems sektoriams skirtas 
tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti bent šiuos 
kriterijus:
(a) turi dalyvauti šalys, kuriose sukuriama 
kritinė masė – mažiausiai 85 proc. –
pasaulio produkcijos, be kita ko, 
pagrindinės sparčiai augančios 
ekonomikos šalys,
(b) turi būti nustatyti lygiaverčiai CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai,
(c) visos dalyvaujančios šalys turi taikyti 
lygiaverčio poveikio išmetamųjų teršalų 
mažinimo sistemas, paremtas vertinimo 
kriterijais, arba šalyse, kuriose CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai 
nelygiaverčiai, jas turi taikyti sektoriai, 
kuriems galioja ES LPS, 
(d) konkuruojančioms medžiagoms turi 
būti taikomi lygiaverčiai apribojimai, 
nustatyti atsižvelgiant į naudojimo 
laikotarpio aspektus,
(e) turi efektyviai veikti tarptautinė 
stebėsenos ir patikros sistema,
(f) turi būti nustatyta ES sistemą 
atitinkanti privalomo pobūdžio ginčų 
sprendimo tvarka ir aiškios taisyklės dėl 
sankcijų.

Or. en
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Pagrindimas

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Pakeitimas 332
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis straipsnis:
„10b straipsnis

Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
kompensacijų sistemos, skirtos atlyginti 
netiesiogines sąnaudas, atsiradusias dėl 
aukštesnių elektros energijos kainų 
taikant Bendrijos sistemą. Šis pasiūlymas 
suderinamas su Bendrijos nuostatomis dėl 
valstybės pagalbos.”

Or. en

Pagrindimas

The law of state aid is very strict. Thus the Commission shall put forward a proposal on how 
to best compensate for indirect rises in the cost of electricity resulting from the emissions 
trading scheme.

Pakeitimas 333
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10b a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Įterpiamas šis straipsnis:
„10ba straipsnis

Priemonės daug energijos vartojantiems 
sektoriams remti netiesioginio anglies 

dioksido nutekėjimo atveju
Ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo mėn. 
Komisija, pasitarusi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę 
ataskaitą, kurioje įvertina 2a priede 
išvardytų daug elektros energijos 
suvartojančių įrenginių, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir kurių produktai konkuruoja su 
produktais, pagamintais trečiosiose šalyse, 
netaikančiose lygiaverčių išmetamųjų 
teršalų mažinimo („netiesioginio anglies 
dioksido nutekėjimo“) priemonių, padėtį.  
Iki 2009 m. gruodžio mėn. Komisija, 
vadovaudamasi pagal 22 straipsnį 
nustatyta tvarka, patvirtina priemones, 
kurias taikant šiems įrenginiams skiriama 
pakankamai nemokamų leidimų, kuriuos 
jie gali naudoti su savo elektros energijos 
tiekėjais. Šios priemonės nuolat kas 
penkeri metai atnaujinamos taikant 22 
straipsnyje nustatytą procedūrą. 

Or. en

Pagrindimas

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect carbon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.
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Pakeitimas 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai jos teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą ir 
kiekvienam jos teritorijoje esančiam 
įrenginiui nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičių, apskaičiuotą pagal 10a straipsnio 
1 dalyje nurodytas taisykles.

1. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai jos teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą.

2. Iki kiekvienų metų vasario 28 d. 
kompetentingos institucijos išduoda tais 
metais paskirstytinus leidimus, kurių 
skaičius nustatomas pagal 10 ir 10a 
straipsnius.

2. Iki kiekvienų metų vasario 28 d. 
kompetentingos institucijos išduoda tais 
metais paskirstytinus leidimus, kurių 
skaičius nustatomas pagal 10 straipsnį.

Įrenginys, kurio eksploatacija 
nutraukiama, nemokamų leidimų 
nebegauna.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Adlib Express Watermark
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai jos teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą ir 
kiekvienam jos teritorijoje esančiam 
įrenginiui nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičių, apskaičiuotą pagal 10a straipsnio 1
dalyje nurodytas taisykles.

1. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai jos teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą ir 
kiekvienam jos teritorijoje esančiam 
įrenginiui nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičių, apskaičiuotą pagal 10a straipsnio 2
dalyje nurodytas taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Necessary adjustment in the light of the introduction of the benchmarking model.

Pakeitimas 336
Nikolaos Vakalis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna.

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna. Jei šie 
leidimai lieka nepanaudoti, jie gali būti 
perduoti tame pačiame sektoriuje 
veikiantiems įrenginiams, kuriuose vyko 
plėtra ir padidėjo realūs pajėgumai, arba 
naujoms sektoriaus įmonėms, jei joms 
skirti rezervai nepakankami. 
Kompetentingos institucijos informuoja 
Komisiją ir įgaliojamos perduoti leidimus.  

Or. el
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Pakeitimas 337
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje, kol 

įsigalios būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje

1. Kol dar neįsigaliojo būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos ir prieš 
pradedant taikyti 28 straipsnio 3–4 dalis, 
taikomos šio straipsnio 2–7 dalys.

1. Kol dar neįsigaliojo būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos ir prieš 
pradedant taikyti 28 straipsnio 3–4 dalis, 
taikomos šio straipsnio 2–4 dalys.

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos,
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
pagal projektų tipus, kuriuos 2008–2012 m. 
pagal Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, būtų iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m. Gavusi prašymą, 
iki 2014 m. gruodžio 31 d. kompetentinga 
institucija atlieka tokį iškeitimą.

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos, 
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
pagal projektų tipus, kuriuos iki 2013 m. 
pagal Bendrijos sistemą patvirtino bent 
viena valstybė narė, būtų iškeisti į 
papildomus leidimus, kurie suteikiami 
neskaitant pagal šios direktyvos 9 
straipsnį išduotų leidimų  ir kurie galios 
nuo 2013 m. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams iki 2013 m. parengtų 
projektų PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 
2013 m., iškeisti į leidimus, kurie galios 
nuo 2013 m. 

3. Operatoriai be kokiu atveju gali 
naudoti PTEMV (TMEV) arba kreditus, 
atitinkančius 10,5 proc. jų metinio 
išmetamų teršalų kiekio, siekdami įvykdyti 
savo įsipareigojimus pagal Bendrijos 
sistemą. Tai atliekama atsisakant:

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės.

(a) PTEMV (TMEV), suteiktų pagal 
ŠPM/BĮ projektus išmetamiesiems 
teršalams mažinti iki 2015 m. pabaigos,

(b) PTEMV (TMEV), suteiktų pagal 
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ŠPM/BĮ projektus išmetamiesiems 
teršalams mažinti nuo 2013 m. valstybėse, 
kurios pasirašys būsimąjį tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos,
(c) PTEMV (TMEV), suteiktų pagal 
ŠPM/BĮ projektus išmetamiesiems 
teršalams mažinti nuo 2013 m. valstybėse, 
su kuriomis ES iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
pasirašys dvišalius arba daugiašalius 
susitarimus dėl klimato kaitos,
(d) už išmetamųjų teršalų mažinimo 
veiklą gautų kreditų, kurie pagal 
bendradarbiavimo susitarimuose 
išdėstytus reikalavimus nustatyti 
atitinkamose valstybėse visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija arba iki 2020 m. 
(priklausomai nuo to, kas įvyks  pirmiau).

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 
2013 m., iškeisti į leidimus, gautus pagal 
naujus projektus, pradėtus įgyvendinti 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse nuo 
2013 m. 
PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

4. 3d dalyje nurodytuose 
bendradarbiavimo susitarimuose 
nustatomi priimtini projektų tipai, 
išduodamų kreditų kiekio nustatymo 
metodika ir priemonės, kurias taikant 
užtikrinama, kad kreditai būtų paverčiami 
sertifikatais, kuriuos būtų galima naudoti 
laikantis būsimo tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos.

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas 
atidedamas, už projektus arba kitą 
išmetamųjų teršalų mažinimo veiklą gauti 
kreditai gali būti naudojami Bendrijos 
sistemoje remiantis su trečiosiomis šalimis 
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sudarytais susitarimais, kuriuose 
apibrėžtas jų naudojimas. Pagal šiuos 
susitarimus operatoriai gali naudoti už 
projektų veiklą šiose trečiosiose šalyse 
gautus kreditus savo įsipareigojimams 
pagal Bendrijos sistemą vykdyti.
6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų 
vystymąsi. Šiuose susitarimuose taip pat 
gali būti numatyta naudoti kreditus pagal 
projektus, kurių plane numatytas bazinis 
išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis už 
išmetamųjų teršalų kiekį, kuriam išmesti 
pagal 10a straipsnyje numatytas 
priemones išduodami nemokami leidimai, 
arba mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.
7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik 
PTEMV iš tą susitarimą ratifikavusių 
trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

It should be possible to use up the current levels of CER/ERU allowed to operators. The 
supplementary principle (that part of the effort to reduce emissions can be achieved through 
international mechanisms) should be included and applied independently from the entry into 
force of a future international agreement. In this way climate goals will be achieved more 
cost-effectively; the evolving market for CDM/JI projects receives a clear signal of continuity; 
and clear incentives are given to other countries to cooperate with the EU in concluding a 
future international agreement.

Pakeitimas 338
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1α. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad būtų naudojami PTEMV (TMEV) 
kreditai už veiklą projektuose pagal 
Bendrijos sistemą, kurie visiškai atitinka 
ne tik aplinkos ir socialinius 
reikalavimus, bet ir papildomus kriterijus, 
vadovaujantis tarptautiniu mastu 
pripažintomis normomis, pvz., „auksine 
taisykle“.   

Or. el

Pagrindimas

CER/ERU credits must come from projects which strictly comply with quality criteria to 
ensure that undertakings are fulfilling their obligations as well as achieving additional 
reductions in greenhouse gas emissions while, at the same time, encouraging innovation 
within European undertakings and technological development in third countries. 

Pakeitimas 339
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 2 – 5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, jie gali paprašyti 
kompetentingos institucijos, kad PTEMV ir 
TMEV, suteikti už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., pagal projektų tipus, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės, 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo
2013 m. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

2. Operatoriai gali paprašyti 
kompetentingos institucijos, kad PTEMV ir 
TMEV, suteikti už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., pagal projektų tipus, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino bent viena valstybė 
narė, būtų iškeisti į leidimus, kurie galios 
nuo 2013 m. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 3. Kompetentingos institucijos leidžia 
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PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams iki 2013 m. parengtų 
projektų PTEMV, suteiktus už išmetamųjų 
teršalų mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m.

operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos valstybės 
narės.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino bent viena 
valstybė narė.

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

4. Kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos valstybės 
narės, pirma pastraipa taikoma iki 2020 m. 
arba kol tos šalys ratifikuos susitarimą su 
Bendrija (jei tai įvyks anksčiau).

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino bent viena 
valstybė narė, pirma pastraipa taikoma iki 
2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas atidedamas, 
už projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

5. Jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

Or. en
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Pagrindimas

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators

Pakeitimas 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 3 – 7 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m.

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
efektyvumo projektų PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, kurie galios nuo 
2013 m., išskyrus stambių hidroenergijos 
projektų PTEMV.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės.

Pirma pastraipa taikoma projektų tipams, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės.

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
efektyvumo projektus, pradėtus įgyvendinti 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse nuo 
2013 m., išskyrus stambių hidroenergijos 
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projektų PTEMV.
PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

PTEMV, susijusiems su projektų tipais, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės, 
pirma pastraipa taikoma iki 2020 m. arba 
kol tos šalys ratifikuos susitarimą su 
Bendrija (jei tai įvyks anksčiau).

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas 
atidedamas, už projektus arba kitą 
išmetamųjų teršalų mažinimo veiklą gauti 
kreditai gali būti naudojami Bendrijos 
sistemoje remiantis su trečiosiomis šalimis 
sudarytais susitarimais, kuriuose 
apibrėžtas jų naudojimas. Pagal šiuos 
susitarimus operatoriai gali naudoti už 
projektų veiklą šiose trečiosiose šalyse 
gautus kreditus savo įsipareigojimams 
pagal Bendrijos sistemą vykdyti.
6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų 
vystymąsi. Šiuose susitarimuose taip pat 
gali būti numatyta naudoti kreditus pagal 
projektus, kurių plane numatytas bazinis 
išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis už 
išmetamųjų teršalų kiekį, kuriam išmesti 
pagal 10a straipsnyje numatytas 
priemones išduodami nemokami leidimai, 
arba mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.
7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik PTEMV 
iš tą susitarimą ratifikavusių trečiųjų šalių.

7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik PTEMV 
iš tą susitarimą ratifikavusių trečiųjų 
šalių.“

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 341
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 2 – 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos, 
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
pagal projektų tipus, kuriuos 2008–2012 m. 
pagal Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, būtų iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m. Gavusi prašymą, 
iki 2014 m. gruodžio 31 d. kompetentinga 
institucija atlieka tokį iškeitimą.

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos, 
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
pagal projektų tipus, kuriuos 2008–2012 m. 
pagal Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, taip pat už veiklą, 
vykdomą dėl žemėnaudos, žemėnaudos 
pokyčių ir miškininkystės, būtų iškeisti į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Gavusi 
prašymą, iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
kompetentinga institucija atlieka tokį 
iškeitimą.

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m.

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, taip pat veiklai, vykdomai 
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dėl žemėnaudos, žemėnaudos pokyčių ir 
miškininkystės.

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m.,
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, taip pat veiklai, vykdomai 
dėl žemėnaudos, žemėnaudos pokyčių ir 
miškininkystės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

Or. fr

Pagrindimas

It is unlikely that all Member States would accept the inclusion in the ETS of credits coming 
from the implementation of forestry activities for the period 2008-2012.

Pakeitimas 342
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 2 – 5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, jie gali paprašyti 
kompetentingos institucijos, kad PTEMV ir 
TMEV, suteikti už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., pagal projektų tipus, 

2. Operatoriai gali paprašyti 
kompetentingos institucijos, kad PTEMV ir 
TMEV, suteikti už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., pagal projektų tipus, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės, 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo
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kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės, 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo
2013 m. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

2013 m., neviršijant 2010 m. patikrinto 
išmetamųjų teršalų kiekio (įskaitant 3–5 
dalyse nurodytus kiekius). Gavusi 
prašymą, iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
kompetentinga institucija atlieka tokį 
iškeitimą.

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams iki 2013 m. parengtų 
projektų PTEMV, suteiktus už išmetamųjų 
teršalų mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m.

3. Neviršijant 2010 m. patikrinto 
išmetamųjų teršalų kiekio (įskaitant 2, 4 ir 
5 dalyse nurodytus kiekius),
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės.

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

4. Neviršijant 2010 m. patikrinto 
išmetamųjų teršalų kiekio (įskaitant 2, 3 ir 
5 dalyse nurodytus kiekius),
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas atidedamas, 
už projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 

5. Jei neviršijamas 2010 m. patikrintas
visų išmestų teršalų kiekis (įskaitant 2–4 
dalyse nurodytus kiekius) ir jei tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos pasirašymas 
atidedamas, už projektus arba kitą 
išmetamųjų teršalų mažinimo veiklą gauti 
kreditai gali būti naudojami Bendrijos 
sistemoje remiantis su trečiosiomis šalimis 
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su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

sudarytais susitarimais, kuriuose apibrėžtas 
jų naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Investments in CO2 reduction are much more efficient in emerging countries than in the EU 
due to the higher reduction potential. In the absence of an international agreement on 
emission reductions, the ability to use CERs is essential for the ETS-industry. Thus 
recognizing the need of planning security for the EU to reach the 2020 goals with respect to 
the need for reduction in emissions mainly domestically, European industry must be treated 
equally in the EU ETS.

Pakeitimas 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams iki 2013 m. parengtų 
projektų PTEMV, suteiktus už išmetamųjų 
teršalų mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m.

3. Kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV kartą per metus keisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m., neviršijant 50 
proc. metinio skiriamų leidimų skaičiaus 
sumažėjimo pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. For a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs shall be exchangeable on an annual 
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basis for allowances valid from 2013 onwards. There is a significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects. 
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.

Pakeitimas 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

4. Kompetentingos institucijos, 
neviršydamos 3 dalyje nustatyto 
didžiausio kiekio,  leidžia operatoriams 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
gautus pagal naujus projektus, pradėtus 
įgyvendinti mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse nuo 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

      The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, 
paragraph 3 to the situation in paragraph 4. (See also the justification in paragraph 3.).

Pakeitimas 345
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vadovaujantis 2, 3 ir 4 dalimis, 
įrenginiams naudojant kreditus juose 
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numatytas šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis per metus negali 
viršyti 25 proc. kiekio, kuris numatytas 
Direktyvoje 2003/87/EB atitinkamiems jos 
įgyvendinimo metams.

Or. en

Pagrindimas

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators.

Pakeitimas 346
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Operatorius, kuris pasinaudojo 
laikinuoju PTEMV, vėliausiai 30 dienų 
prieš jo galiojimo pabaigą atsisako 
PTEMV, laikinojo PTEMV, TMEV arba 
leidimo tam, kad atsiskaitytų už  
išmetamųjų teršalų kiekį, kuris buvo 
numatytas pagal nebegaliojantį kreditą.  
Jei operatorius nepakeitė laikinojo 
PTEMV, kurį naudojo atsiskaitymui už 
išmetamųjų teršalų kiekį, numatytą prieš 
kreditams baigiant galioti, jis laikomas 
atsakingu ir privalo sumokėti už 
perteklinę emisiją skiriamą baudą pagal 
16 straipsnyje išdėstytas nuostatas.

Or. fr
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Pagrindimas

Plantations can store carbon and provide wood stored, for its part, in various uses, such as 
construction, furniture and paper. The difficulties associated with the permanence of CDM 
forestry projects have been resolved with the creation of temporary CERs (tCERs) which will 
be surrendered on expiry.

As well as using wood as a source of energy, increasing the storage of wood by using it as a 
material can help in the fight against climate change. After being recycled once or more, the 
wood can be burned as wood energy.

Pakeitimas 347
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Atsižvelgiant į apskaitos taisykles, 
kurios bus patvirtintos sudarant 
tarptautinius susitarimus dėl klimato 
kaitos, valstybės narės gali gauti teršalų 
šalinimo vienetus didesnio anglies 
dioksido kiekio saugojimui medienos 
produktuose. Taikant šią politiką 
sukuriama su LPS susijusi paskatų 
sistema.

Or. fr

Pagrindimas

Currently all logged timber is considered to generate an immediate re-emission of CO2 into 
the atmosphere, which does not provide an incentive to make use of the wood.
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Pakeitimas 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas atidedamas, 
už projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

5. Jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti, neviršydami 50 proc.
atitinkamais metais sumažinto 
išmetamųjų teršalų kiekio, palyginti su 
2008–2012 m. laikotarpio leidimais.

Or. de

Pagrindimas

Here it is necessary to increase flexibility further, in order to reduce emissions as cheaply  
and efficiently as possible.

Pakeitimas 349
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 

5. Jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
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laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas atidedamas, 
už projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti, neviršydami pagal 9 
straipsnį 70 proc. atitinkamais metais 
sumažinto išmetamųjų teršalų kiekio, 
palyginti su 2008–2012 m. laikotarpio 
leidimais.

Or. de

Pagrindimas

Flexible project mechanisms are important instruments for cost-effective emission reduction, 
and the option of using them represents an essential safety valve for emissions trading. The 
additionality criterion ensures that these projects will not act to the detriment of host 
countries’ actual or possible climate objectives or agreements. As proposed, it must be 
possible to carry over JI/CDM certificates and rights of use from the 2nd to the 3rd phase.

Pakeitimas 350
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija imasi užtikrinti, kad bet 
kokiame 5 dalyje nurodytame susitarime 
ir 6 dalyje nurodytame susitarime būtų 
numatyta kreditavimo sistema, pagal 
kurią būtų remiamas miškų želdinimas, 
atželdinimas, išmetamųjų teršalų, 
susijusių su miškų naikinimu, kiekio 
mažinimas ir kiti tvarios miškininkystės 
projektai ir veikla, įskaitant erozijos 
prevenciją ir nuotekų valymą.  Įrenginių 
operatoriams leidžiama naudoti bet 
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kokius kreditus, gaunamus už 
besivystančiose šalyse vykdomus miškų 
naikinimo prevencijos, miškų želdinimo, 
atželdinimo ir kitus tvarios miškininkystės 
projektus ir veiklą, dėl kurios susitarta 
pagal 5 ir 6 dalyse nurodytus susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.

Pakeitimas 351
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija imasi užtikrinti, kad bet 
kokiame 5 dalyje nurodytame susitarime 
ir 6 dalyje nurodytame susitarime būtų 
numatyta kreditavimo sistema, pagal 
kurią būtų remiamas miškų želdinimas, 
atželdinimas, išmetamųjų teršalų, 
susijusių su miškų naikinimu, kiekio 
mažinimas ir kiti tvarios miškininkystės 
projektai ir veikla, įskaitant erozijos 
prevenciją ir nuotekų valymą.  Įrenginių 
operatoriams leidžiama naudoti bet 
kokius kreditus, gaunamus už 
besivystančiose šalyse vykdomus miškų 
naikinimo prevencijos, miškų želdinimo, 
atželdinimo ir kitus tvarios miškininkystės 
projektus ir veiklą, dėl kurios susitarta 
pagal 5 ir 6 dalyse nurodytus susitarimus.

Or. en
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Pagrindimas

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.

Pakeitimas 352
Lena Ek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija imasi užtikrinti, kad bet 
kokiame 5 dalyje nurodytame susitarime 
ir 7 dalyje nurodytame susitarime būtų 
numatyta kreditavimo sistema, pagal 
kurią būtų remiamas miškų želdinimas, 
atželdinimas, išmetamųjų teršalų, 
susijusių su miškų naikinimu, kiekio 
mažinimas ir kiti tvarios miškininkystės 
projektai ir veikla, įskaitant erozijos 
prevenciją ir nuotekų valymą.
Be to valstybės narės įrenginių 
operatoriams gali leisti naudoti bet kokius 
kreditus, gaunamus už besivystančiose 
šalyse vykdomus miškų naikinimo 
prevencijos, miškų želdinimo, atželdinimo 
ir kitus tvarios miškininkystės projektus ir 
veiklą, kurie patvirtinti ŠPM vykdomosios 
valdybos arba kurie atitinka 5 ir 7 dalyse 
nurodytus susitarimus. Visais šiais 
valstybių narių patvirtintais kreditais 
galima prekiauti Bendrijos sistemoje.

Or. en
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