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Pakeitimas 353
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 12 straipsnis papildomas šia dalimi:
„1a. Komisija paskelbia prekybos, kuri 
vykdoma pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija, emisijos leidimų rinkoje ir 
manipuliavimo šia rinka ataskaitą, 
pateikdama atitinkamus pasiūlymus dėl 
teisės aktų. Šioje ataskaitoje, inter alia, 
apsvarstoma, ar emisijos leidimai turėtų 
būti laikomi finansiniais instrumentais 
pagal Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka) taikymo sritį.“

Or. en

Pagrindimas

Insider dealing and market manipulation (market abuse) are worthwhile issues to be 
explored. Before new burdensome regulation is introduced an analysis shall be performed 
though, which is currently already undertaken under the EU Market Abuse Directive and the 
EU Market for Financial Instruments Directive (MIFID).

Pakeitimas 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. išduoti leidimai 
galioja emisijai per aštuonerių metų 
laikotarpį, pradedamą skaičiuoti nuo 
2013 m. sausio 1 d.

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. išduoti leidimai 
galioja emisijai per aštuonerių metų 
laikotarpį, pradedamą skaičiuoti nuo 
2013 m. sausio 1 d. Nepanaudoti leidimai 
gali būti be apribojimų perkelti į kitą 
aštuonerių metų laikotarpį.

Or. de

Pagrindimas

This flexibilisation allows and rewards early emission reductions and also creates greater 
flexibility.

Pakeitimas 355
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima IV priede nustatytais 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo principais 
grindžiamą reglamentą dėl emisijos 
stebėjimo ir ataskaitų apie ją teikimo, o 
prireikus ir duomenų apie I priede 
išvardytų rūšių veiklą teikimo; jame
nustatytuose kiekvienų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos stebėjimo ir 
ataskaitų apie ją teikimo reikalavimuose 
nurodomas galimas tų dujų poveikis 
visuotiniam atšilimui.

1. Komisija priima IV priede nustatytais 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo principais 
grindžiamas gaires ir priemones dėl 
emisijos stebėjimo ir ataskaitų apie ją 
teikimo, o prireikus ir duomenų apie 
I priede išvardytų rūšių veiklą teikimo; jose
nustatytuose kiekvienų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos stebėjimo ir 
ataskaitų apie ją teikimo reikalavimuose 
nurodomas galimas tų dujų poveikis 
visuotiniam atšilimui.

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

Or. de
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Pagrindimas

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally!

Pakeitimas 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamente gali būti atsižvelgiama į 
tiksliausius bei naujausius turimus 
mokslinius duomenis, ypač duomenis, 
gautus taikant TIPK; be to, operatoriams 
gali būti nustatyti reikalavimai teikti 
ataskaitas apie emisiją, susijusią su daug 
energijos suvartojančių sektorių, galinčių 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu, 
produkcijos gamyba;

2. Reglamente atsižvelgiama į tiksliausius 
bei naujausius turimus mokslinius 
duomenis, ypač duomenis, gautus taikant 
TIPK; be to, siekiant įgyvendinti 10 
straipsnį, operatoriams nustatomi
reikalavimai teikti ataskaitas apie emisiją, 
susijusią su daug energijos suvartojančių 
sektorių, galinčių konkuruoti tarptautiniu 
lygmeniu, produkcijos gamyba;

Or. en

Pakeitimas 357
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamente gali būti atsižvelgiama į 
tiksliausius bei naujausius turimus 
mokslinius duomenis, ypač duomenis, 
gautus taikant TIPK; be to, operatoriams 
gali būti nustatyti reikalavimai teikti 
ataskaitas apie emisiją, susijusią su daug 
energijos suvartojančių sektorių, galinčių 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu, 
produkcijos gamyba;

Išbraukta.
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taip pat gali būti nustatyti reikalavimai 
nepriklausomai patikrinti tokią 
informaciją. Į šiuos reikalavimus gali būti 
įtrauktas reikalavimas teikti ataskaitas 
apie gaminant elektros energiją 
išmetamus teršalus, kuriems taikoma 
Bendrijos sistema ir kurie susiję su tokios 
produkcijos gamyba.

Or. de

Pagrindimas

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.

Pakeitimas 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pasibaigus kalendoriniams metams 
kiekvienas įrenginio operatorius
reglamente nustatyta tvarka
kompetentingai institucijai pateiktų 
ataskaitą apie teršalų, išmestų iš įrenginio 
per tuos metus, kiekį.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pasibaigus kalendoriniams metams 
kiekvienas įrenginio operatorius 
kompetentingai institucijai pateiktų 
ataskaitą apie teršalų, išmestų iš įrenginio 
per tuos metus, kiekį.

Or. de

Pagrindimas

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.
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Pakeitimas 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
15 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima reglamentą dėl emisijos 
ataskaitų tikrinimo ir tikrintojų 
akreditavimo; jame nustatomos 
akreditavimo, abipusio pripažinimo ir 
tikrintojų akreditacijos panaikinimo 
sąlygos, taip pat priežiūros ir tarpusavio 
vertinimo sąlygos (jei būtina).

Komisija parengia gaires dėl emisijos 
ataskaitų tikrinimo ir tikrintojų 
akreditavimo; jose nustatomos 
akreditavimo, abipusio pripažinimo ir 
tikrintojų akreditacijos panaikinimo 
sąlygos, taip pat priežiūros ir tarpusavio 
vertinimo sąlygos (jei būtina).

Or. de

Pagrindimas

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.

Pakeitimas 360
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Į 16 straipsnį įterpiama ši 3a dalis:
„3a. Tuo atveju, kai anglies dioksido 
kaina didesnė nei 50 eurų, operatorius, 
viršijęs nustatytą emisijos kiekį ir dėl to 
sumokėjęs 50 eurų baudą už kiekvieną 
anglies dioksido ekvivalento toną 2013–
2020 m. prekybos laikotarpiu, 
atleidžiamas nuo įpareigojimo, taikomo 
kitiems kalendoriniams metams, atsisakyti 
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leidimų, prilygstančių minėtam emisijos 
kiekio perviršiui.

Or. en

Pagrindimas

ETS industry  needs a certain level of planning security based on high carbon prices and in 
the case, that an obligation for importers to join ETS or an equivalent measure according to 
Article 10b will not take place. The release of surrendering allowances by penalty payment is 
an option to solve that problem.

Pakeitimas 361
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/87/EB
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į 21 straipsnyje 
numatytas ataskaitas ir šios direktyvos 
taikymo patirtį, gali iš dalies keisti šios 
direktyvos priedus, išskyrus I priedą. IV ir 
V priedai gali būti iš dalies keičiami, 
siekiant pagerinti emisijos stebėjimą, 
ataskaitų teikimą ir tikrinimą.

Komisija, atsižvelgdama į 21 straipsnyje 
numatytas ataskaitas ir šios direktyvos 
taikymo patirtį, gali iš dalies keisti šios 
direktyvos priedus, išskyrus I priedą ir IIa 
priedą. IIa priedas gali būti iš dalies 
keičiamas tik laikantis Sutarties 251 
straipsnyje nustatytos tvarkos. IV ir V 
priedai gali būti iš dalies keičiami, siekiant 
pagerinti emisijos stebėjimą, ataskaitų 
teikimą ir tikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Annex I and Annex IIa belong to essential elements  for  this directive and any change to them 
should happen through a co-decision procedure.
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Pakeitimas 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2003/87/EB
24a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Įterpiamas 24a straipsnis: Išbraukta.
„24a straipsnis

Išmetamųjų teršalų mažinimo projektams 
taikomos suderintos taisyklės

1. Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija dar gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su leidimų išdavimu 
valstybių narių administruojamiems 
projektams, kuriuos vykdant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas ne pagal Bendrijos sistemą.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
Dėl tokių priemonių taikymo negali būti 
du kartus skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir negali būti 
sudaromos kliūtys taikyti kitas politines 
priemones išmetamiesiems teršalams, 
kuriems netaikoma Bendrijos sistema, 
mažinti. Nuostatos priimamos tik jei 
įtraukimas pagal 24 straipsnį yra 
negalimas, o kitą kartą peržiūrint 
Bendrijos sistemą svarstoma galimybė 
suvienodinti jos taikymą šiems 
išmetamiesiems teršalams visoje 
Bendrijoje.
2. Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų nustatyta leidimų 
išdavimo 1 dalyje nurodytiems Bendrijos 
lygmens projektams tvarka.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
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ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

It is unclear how the proposal to allow for (credits from) sectors or activities to be opted in to 
the ETS without undermining the reduction commitments from the non-traded sectors under 
the Effort Sharing Decision.

Pakeitimas 363
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2003/87/EB
24a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija dar gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su leidimų išdavimu 
valstybių narių administruojamiems 
projektams, kuriuos vykdant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas ne pagal Bendrijos sistemą.

1. Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija dar patvirtina įgyvendinimo 
priemones, susijusias su leidimų išdavimu 
valstybių narių administruojamiems 
projektams, kuriuos vykdant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas ne pagal Bendrijos sistemą.

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

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

Dėl tokių priemonių taikymo negali būti du 
kartus skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir negali būti 
sudaromos kliūtys taikyti kitas politines 
priemones išmetamiesiems teršalams, 
kuriems netaikoma Bendrijos sistema, 
mažinti. Nuostatos priimamos tik jei 
įtraukimas pagal 24 straipsnį yra 
negalimas, o kitą kartą peržiūrint 
Bendrijos sistemą svarstoma galimybė 

Dėl tokių priemonių taikymo negali būti du 
kartus skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir negali būti 
sudaromos kliūtys taikyti kitas politines 
priemones išmetamiesiems teršalams, 
kuriems netaikoma Bendrijos sistema, 
mažinti. Kitą kartą peržiūrint Bendrijos 
sistemą svarstoma galimybė suvienodinti 
jos taikymą šiems išmetamiesiems 
teršalams visoje Bendrijoje.
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suvienodinti jos taikymą šiems 
išmetamiesiems teršalams visoje 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

There is need to link the EU ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of 
application of art. 24a to art. 24 should be removed.

Pakeitimas 364
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
24a a straipsnis (naujas) 

PakeitimasKomisijos siūlomas tekstas

(19) Įterpiamas šis straipsnis: 

„24aa straipsnis
Valstybės narės gali naudoti pagal 
Sprendimo 2008/XX/EB 3 straipsnio 1 ir 
2 dalį išduotus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimus 
įgyvendindamos savo įsipareigojimus 
pagal Direktyvos 2003/87/EB nuostatas.
Papildant 24a straipsnio nuostatas, 
kiekvieno į Bendrijos sistemą įtraukto 
įrenginio patikrintą išmetamųjų teršalų 
kiekį iki 10 proc. gali sudaryti emisijos 
mažinimo vienetai, gauti taikant kitas nei 
valstybės narių sistemas, pagal Sprendimą 
2008/xxxx.“

Or. en

Pagrindimas

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
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emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, there is need to support the 
introduction of the principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems. 

To create real incentives for the project development in third countries no limit for usage of 
acquired credits should be implemented

Pakeitimas 365
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažų kurą deginančių įrenginių, kuriems 
taikomos lygiavertės priemonės,
neįtraukimas į sistemą

Mažų įrenginių neįtraukimas į sistemą

Or. en

Pakeitimas 366
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažų kurą deginančių įrenginių, kuriems 
taikomos lygiavertės priemonės, 
neįtraukimas į sistemą

Mažų įrenginių, kuriems taikomos 
lygiavertės priemonės, neįtraukimas į 
sistemą

Or. en

Pagrindimas

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
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voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Pakeitimas 367
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį 
pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra 
mažesnis kaip 10 000 tonų anglies 
dioksido ekvivalento, ir kuriems 
taikomos priemonės, garantuojančios 
lygiavertį išmetamųjų teršalų kiekio 
sumažinimą, valstybės narės į 
Bendrijos sistemą gali neįtraukti, 
jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo 
šias sąlygas:

1. Kurą deginančius įrenginius, iš kurių 
išmestas teršalų (išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie 
kurį pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra 
mažesnis kaip 50 000 tonų anglies 
dioksido ekvivalento, ir kuriems taikomos 
priemonės, garantuojančios lygiavertį 
išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą, 
valstybės narės į Bendrijos sistemą 
neįtraukia, jeigu atitinkama valstybė narė 
įvykdo šias sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
kurą deginantį įrenginį, nurodydama 
taikomas lygiavertes priemones;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus kurą 
deginantis įrenginys išmeta 50 000 tonų
ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, 
išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus kurą deginantis
įrenginys išmes 50 000 tonų ar daugiau 
anglies dioksido ekvivalento, išskyrus 
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išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

naudojant biomasę išmetamus teršalus, 
arba lygiaverčių priemonių taikymas bus 
nutrauktas, kurą deginantis įrenginys bus 
vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to ETS standards and the administrative costs of permitting, 
exceed the monetarised value of environmental benefits. “A cost efficient solution and a 
reduction of the number of installations can be achieved when installations with emissions 
<50 ktonnes can be taken out of the system: while still 95% of the ETS sectors’ emissions will 
be covered, this threshold of 50 ktonnes will spare some 75% of installations from the heavy 
ETS burden” (EEA report 2007).

Pakeitimas 368
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 

1. Įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekiui 
mažinti skirtos priemonės, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:
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sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 50 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
50 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Pakeitimas 369
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Kurą deginančius įrenginius, iš kurių 
išmestas teršalų (išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie 
kurį pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra 
mažesnis kaip 50 000 tonų anglies 
dioksido ekvivalento, ir kuriems taikomos 
priemonės, garantuojančios lygiavertį 
išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą, 
valstybės narės į Bendrijos sistemą privalo
neįtraukti, jeigu atitinkama valstybė narė 
įvykdo šias sąlygas:

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 50 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
50 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. it

Pagrindimas

The exclusion of small installations should be extended to include all installations and not 
only combustion installations. In addition, raising the exclusion threshold to 50 000 tonnes 
would make it possible to cover around  95% of the emissions falling within the scope of 
emissions trading, but would allow a significant reduction in costs both for small 
undertakings and public authorities in line with the principle of better regulation.
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Pakeitimas 370
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
valstybės narės į Bendrijos sistemą gali 
neįtraukti, jeigu atitinkama valstybė narė 
įvykdo šias sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį,

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas,
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, įrenginys bus vėl 
įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 371
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Kurą deginančius įrenginius, iš kurių 
išmestas teršalų (išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie 
kurį pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra 
mažesnis kaip 25 000 tonų anglies 
dioksido ekvivalento, ir kuriems taikomos 
priemonės, garantuojančios lygiavertį 
išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą, 
valstybės narės į Bendrijos sistemą gali 
neįtraukti, jeigu atitinkama valstybė narė 
įvykdo šias sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones ir pateikdama įrenginio 
savininko patvirtinimą, kuriame jis 
nurodo, kad nori pasinaudoti išlyga;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.
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Or. en

Pagrindimas

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted. Some non-recycling installations can co-decide to remain 
classified under the ETS regime.

Pakeitimas 372
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
operatoriaus prašymu į Bendrijos sistemą 
neįtraukia, jeigu atitinkama valstybė narė 
įvykdo šias sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
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10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

A shift to a threshold level of 25 000 tons CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by 2,4% only. Not only combustion
installations should be given the possibility for an opt-out, but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Pakeitimas 373
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
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priemones; priemones;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

In the Impact Assessment (SEC(2008)52)) the European Commission states that reduction in 
administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 25 
000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However the Commission document 
does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty might be of 
the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 25 000 t CO2/y.

Also, excluded installations will be automatically subject to other emission reductions 
measures in non EU ETS sector.

Pakeitimas 374
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
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įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. de

Pagrindimas

The ceiling should be raised from 10 000 tonnes to 25 000 tonnes of CO2 emissions. This will 
represent a substantial easing of the burden for installation operators and still cover over 
97% of emissions. In addition, the measures designed to achieve an equivalent contribution to 
emission reduction should be spelt out. Since the exemption of these installations is based on
their limited impact on the climate, the requirements should be easy to meet.
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Pakeitimas 375
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės 
narės į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, 
jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

(d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.

Or. de
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Pagrindimas

This derogation is in any case made subject to the specific condition that there should still be 
a reduction in greenhouse gases. In this way an unbureaucratic procedure can be simply 
applied to installations with emissions of 25 000 tonnes per year.

Pakeitimas 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių vidutinis išmestas 
teršalų (išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį 
pranešta kompetentingai institucijai, per 
paskutinius 3 metus yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

Or. pl

Pagrindimas

The amendment does not alter the emission threshold of 10 000 tonnes of carbon dioxide 
equivalent, but allows for greater flexibility and rational measures for small combustion 
installations.
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Pakeitimas 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys. 

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, Komisija 
atlieka išsamų šio išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimo proceso ekonominių padarinių 
poveikio, taip pat kitų tarptautiniame 
susitarime nustatytų priemonių poveikio 
vertinimą.

Poveikio vertinimo ataskaitoje taip pat 
nurodoma, ar buvo įvykdytos šios sąlygos:

- tarptautiniu susitarimu įpareigojamos 
visos šalys, kurios vykdo ar ketina vykdyti 
gamybą sektoriuje, priklausančiam šios 
direktyvos taikymo sričiai;

- tarptautiniame susitarime nustatoma:

o  išsivysčiusių šalių sektoriams, kurie 
minimi šios direktyvos I priede, – tokie 
patys apribojimai, kokie nustatyti 
Europos Sąjungoje;

o besivystančių šalių, ypač labiausiai 
ekonomiškai pažengusiųjų, 
sektoriams, kurie minimi šios 
direktyvos I priede, – atitinkamas 
indėlis mažinant išmetamųjų dujų 
kiekį pagal jų įsipareigojimus ir 
galimybes;

- išsivysčiusių šalių įsipareigojimai ir 
besivystančių šalių, ypač labiausiai 
ekonomiškai pažengusiųjų, pastangos 
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mažinant išmetamųjų dujų kiekį:

o vertinami ir tikrinami pagal 
tarptautiniu mastu pripažintus 
standartus, ir 

o apie juos teikiamos ataskaitos.

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo įsigaliojimo ir 
atsižvelgiant į toje pačioje dalyje nurodyto 
poveikio vertinimo rezultatus, ypač jei 
buvo įvykdytos visos trys minimos sąlygos, 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl iš dalies 
pataisyto koeficiento, kuriuo remiantis
2020 m. pagal 9 ir 9a straipsnius tam tikra 
Bendrijos leidimų dalimi būtų 
prisidedama siekiant bendros šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
mažinimo normos, mažesnės kaip 20 %, 
kuri bus Bendrijai nustatyta pagal 
tarptautinį susitarimą.

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai 
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, gautus 
iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.

4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir kitų 
tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 2–5 
dalyse nurodytais projektais) arba prireikus 
naudotis kitomis pagal tarptautinį 
susitarimą sukurtomis priemonėmis.

4. Atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyto poveikio vertinimo rezultatus, 
ypač jei buvo įvykdytos visos trys 
minimos sąlygos, Komisija gali patvirtinti 
priemones, kuriomis operatoriams būtų 
sudarytos sąlygos Bendrijos sistemoje 
naudotis ir kitų tipų projektais (ne tik 11a 
straipsnio 2–5 dalyse nurodytais 
projektais) arba prireikus naudotis kitomis 
pagal tarptautinį susitarimą sukurtomis 
priemonėmis.

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

Or. fr

Pagrindimas

The conclusion of an international agreement will create fresh obligations for the EU and for 
the other parties. It is therefore vital for a comprehensive impact assessment to be carried out 
to evaluate the implementing procedures and gauge possible effects of all kinds. Criteria need 
to be determined for the success of the agreement. It is also necessary within the Community 
framework to spell out the specific expectations relating to the emerging countries, since 
these cannot be compared to all other developing countries as regards the efforts they need to 
make.

Pakeitimas 378
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys. 

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį visų 
valstybių, vykdančių reikšmingą veiklą 1 
ir 2ab prieduose nurodytuose sektoriuose, 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekis iki 2020 m. turės būti 
sumažintas viršijant Europos Vadovų 
Tarybos nustatytą mažiausią sumažinimo 
normą, ir Komisijai pateikus įrodymų, kad 
įgyvendinant šį susitarimą kitose 
valstybėse galima palyginti su CO2
susijusias išlaidas 1 ir 2ab prieduose 
nustatytuose sektoriuose, taikomos 2, 3 ir 
4 dalys.

Or. de
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Pagrindimas

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in all non-European States.

Pakeitimas 379
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys. 

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį visų 
valstybių, vykdančių reikšmingą veiklą 1 
ir 2ab prieduose nurodytuose sektoriuose, 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekis iki 2020 m. turės būti 
sumažintas viršijant Europos Vadovų 
Tarybos nustatytą mažiausią sumažinimo 
normą, ir, jei anksčiau buvo pateikta 
įrodymų, kad įgyvendinant šį susitarimą 
kitose valstybėse galima palyginti su CO2
susijusias išlaidas 1 ir 2ab prieduose 
nustatytuose sektoriuose, taikomos šio 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalys. Minėtus 
įrodymus pateikia Komisija. 

Or. de

Pagrindimas

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in comparable non-European States.
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Pakeitimas 380
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys. 

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, kuris atitinka 10b 
straipsnio 2a dalyje nustatytus kriterijus ir
pagal kurį šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis iki 2020 m. turės 
būti sumažintas viršijant Europos Vadovų 
Tarybos 2007 m. kovo 8–9 d. nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys.

Or. en

Pagrindimas

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007.

Pakeitimas 381
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys.

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, kuris atitinka 10b 
straipsnio 2a dalyje nustatytus kriterijus ir
pagal kurį šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis iki 2020 m. turės 
būti sumažintas viršijant Europos Vadovų 
Tarybos 2007 m. kovo 8–9 d. nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
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3 ir 4 dalys.

Or. en

Pagrindimas

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007. 

Pakeitimas 382
Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.

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

Or. en

Pagrindimas

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision.
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Pakeitimas 383
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo, 
Komisija, atsižvelgdama į išsamų 
priemonių, skirtų išmetamųjų dujų kiekiui 
sumažinti, sąnaudų ekonominio 
efektyvumo poveikio vertinimą, taip pat į 
kitų tarptautiniame susitarime nustatytų 
priemonių poveikį, pateikia Parlamentui 
ir Tarybai pasiūlymą dėl teisės akto, 
kuriame rekomenduojama, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų dar
mažesnis, atsižvelgiant į tarptautiniame 
susitarime Bendrijai nustatytą bendro 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo normą, didesnę kaip 20 %. 

Or. en

Pagrindimas

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement shall not 
be an automatism but subject to evaluation and co-decision.

Pakeitimas 384
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
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tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 9 
ir 9a straipsnius taikant Bendrijos sistemą.

Komisijos tyrimo pristatymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 9 
ir 9a straipsnius taikant Bendrijos sistemą. 
Šios taisyklės pradeda galioti, jeigu 
Komisijos tyrimas pateikiamas iki 2015 m. 

Or. de

Pagrindimas

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.

Pakeitimas 385
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
Komisijos tyrimo pristatymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
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bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 9 
ir 9a straipsnius taikant Bendrijos sistemą.

bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 9 
ir 9a straipsnius taikant Bendrijos sistemą. 
Šis reglamentas pradeda galioti, jeigu 
Komisijos tyrimas pateikiamas iki 
[2015 m.]. 

Or. de

Pagrindimas

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.

Pakeitimas 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalyse minimas tarptautinis 
susitarimas reiškia valstybių susitarimą, 
pagal kurį visuotinai mažinamas 
išmetamųjų dujų kiekis tokiu mastu, kad 
būtų veiksmingai sprendžiama klimato 
kaitos problema; šie veiksmai stebimi ir 
tikrinami, taip pat gali būti nustatyta 
privaloma jų įgyvendinimo tvarka.
Tokiame tarptautiniame susitarime turėtų 
būti nurodytas sektorinės gamybos visame 
pasaulyje didžiausias galimas kiekis.
Tarptautinį susitarimą pasirašiusios šalys 
sutaria įgyvendinti priemones, kurias 
taikant tarptautiniu lygmeniu 
konkuruojantiems pramonės sektoriams 
būtų paskirstyta vienoda našta.

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 at equal footing.

Pakeitimas 387
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, 70 proc. šio kiekio operatoriai, 
kartu su nepanaudotais PTEMV ir 
TEMV, kuriuos jiems paskyrė valstybės 
narės 2008–2012 m. laikotarpiu, gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

Or. de

Pagrindimas

Flexible project mechanisms are important instruments for achieving cost-effective emissions 
reductions, and their utilisation potential provides an indispensable safety valve for emissions 
trading. The criterion of additionality ensures that these projects do not undermine actual or 
potential climate protection targets or agreements of the host countries. As planned, a 
transfer of JI/CEM allowances and utilisation rights from the second and third phase must be 
possible.

Pakeitimas 388
Herbert Reul, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį ir 9 straipsnį, pusei šio kiekio 
operatoriai, kartu su nepanaudotais
PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems paskyrė 
valstybės narės 2008–2012 m. laikotarpiu,
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

Or. de

Pagrindimas

Flexibility is of key importance.

Pakeitimas 389
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Įterpiamas šis straipsnis:
„28a straipsnis

Kreditų naudojimas miškų želdinimo, 
miškų atželdinimo ir miškininkystės 

tikslais
Nukrypstant nuo 11a ir 28 straipsnių, 
valstybės narės leidžia įrenginių 
operatoriams naudoti kreditus, neviršijant 
jų įrenginių patvirtinto metinio išmetamų 
teršalų kiekio (X) proc. lygio, skirtus šiai 
veiklai:
(1) miškų želdinimo ir atželdinimo 
projektams, kuriuos patvirtino švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) vykdomoji 
valdyba ir kuriuos patikrino pagal Bendro 
įgyvendinimo priežiūros komiteto 
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procedūrą;
(2) miškininkystės veiklai besivystančiose 
šalyse, su kuriomis pasirašytas 
susitarimas pagal 11a straipsnio 5 dalį; ir
(3) kitiems miškininkystės projektams 
besivystančiose šalyse pagal 28 straipsnyje 
minimą tarptautinį susitarimą.“

Or. en

Pagrindimas

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached.  This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry.

Pakeitimas 390
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Įterpiamas šis straipsnis:
„28a straipsnis

Kreditų naudojimas miškų želdinimo, 
miškų atželdinimo ir miškininkystės 

tikslais
Nukrypstant nuo 11a ir 28 straipsnių, 
valstybės narės leidžia įrenginių 
operatoriams naudoti kreditus, neviršijant 
jų patvirtinto metinio išmetamų teršalų 
4 proc.* lygio, skirtus šiai veiklai:
(1) miškų želdinimo ir atželdinimo 
projektams, kuriuos patvirtino švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) vykdomoji 
valdybą ir kuriuos patikrino pagal Bendro 
įgyvendinimo priežiūros komiteto 
procedūrą;
(2) miškininkystės veiklai besivystančiose 
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šalyse, su kuriomis pasirašytas 
susitarimas pagal 11a straipsnio 5 dalį; ir
(3) kitiems patikrintiems projektams, 
skirtiems valstybių išmetamųjų dujų 
kiekiui dėl miškų naikinimo mažinti, ar 
projektams, kuriais siekiama sustabdyti 
dirvožemio ar miškų nykimą 
besivystančiose šalyse, remiantis 28 
straipsnyje minimu tarptautiniu 
susitarimu.
* šis skaičius gali būti atitinkamai 
pataisytas atsižvelgiant į 28 straipsnyje 
minimą tarptautinį susitarimą.“

Or. en

Pagrindimas

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Pakeitimas 391
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Skaičiuojant bendrą kurą deginančių 
įrenginių pajėgumą, į vienetus, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 3 MW, neatsižvelgiama.“

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the proposal for a directive 
under review, a large number of small installations will be included.  In the chemicals 
industry in particular there are numerous association locations with a large number of 
individual incinerators which, owing to this rule, will be aggregated to combustion 
installations of more than 20MW already present in this field.

Pakeitimas 392
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Skaičiuojant bendrą kurą deginančių 
įrenginių pajėgumą, į vienetus, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 3 MW, neatsižvelgiama.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the draft directive under 
review, a large number of small installations will be included.

Pakeitimas 393
Erika Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Skaičiuojant bendrą kurą deginančių 
įrenginių pajėgumą, į vienetus, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 

Išbraukta.
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nei 3 MW, neatsižvelgiama.“

Or. de

Pagrindimas

There is a danger that many small installations will be included. Above all in the chemical 
industry there are a large number of association locations with many individual incinerators 
which will either be aggregated to combustion installations in excess of 20MW already 
present in this field or, taken as a whole, exceed the limit value and become subject to 
emission trading. This would mean that a large number of small installations would be 
obliged to trade in emissions, and this is contrary to the amendment in Article 27.

Pakeitimas 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto b papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 2 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aliuminio gamyba (pirminė ir antrinė, kai 
eksploatuojami kurą deginantys įrenginiai, 
kurių nominalus šiluminis našumas 
didesnis nei 20 MW).

Aliuminio gamyba (pirminė, kai 
eksploatuojami kurą deginantys įrenginiai, 
kurių nominalus šiluminis našumas 
didesnis nei 20 MW).

Or. en

Pagrindimas

The quantity of emissions from the secondary recycling industry has low impact on the total 
emissions included in the ETS, it consists of a number of SME’s and the additional 
administrative and cost burden does not justify the inclusion.

Pakeitimas 395
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto ca papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės eilutės „kita veikla“ 1 stulpelis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ketvirta veiklos kategorijų eilutė 
pakeičiama taip:
„Kita veikla
Pramonės įmonės, kuriose 
gaminama:
(a) medienos ar kitos pluoštinės 
medžiagos masė, įskaitant ir tai, kai 
eksploatuojami kurą deginantys 
įrenginiai, kurių nominalus šiluminis 
našumas didesnis nei 20 MW,
(b) popierius ir kartonas, kai dienos 
gamybos pajėgumai viršija 20 tonų ir kai 
eksploatuojami kurą deginantys 
įrenginiai, kurių nominalus šiluminis 
našumas didesnis nei 20 MW.“

Or. en

Pagrindimas

Similar treatment of installations in all sectors in Annex 1. The Commission has only made 
changes to the newly added categories, where they have forgotten to do so for the existing 
sectors already appointed in Annex 1. This connects much better to the definition of electricity 
generator and gives a clear harmonization of the current existing member states approaches.

Pakeitimas 396
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės eilutės „Chemijos pramonė“ 1 stulpelis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įterpiamos šios veiklos kategorijų 
eilutės:

4. Įterpiamos šios veiklos kategorijų 
eilutės:

Chemijos pramonė Chemijos pramonė
Suodžių gamyba, įskaitant organinių 
medžiagų (alyvos, degutas, krekingas) 
karbonizaciją, kai eksploatuojami kurą 

Suodžių gamyba, įskaitant organinių 
medžiagų (alyvos, degutas, krekingas) 
karbonizaciją, kai eksploatuojami kurą 
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deginantys įrenginiai, kurių nominalus 
šiluminis didesnis nei 20 MW

deginantys įrenginiai, kurių nominalus 
šiluminis našumas didesnis nei 20 MW

Azoto rūgšties gamyba Azoto rūgšties gamyba
Adipo rūgšties gamyba Adipo rūgšties gamyba
Glioksilo ir glioksilo rūgšties gamyba Glioksilo ir glioksilo rūgšties gamyba
Amoniako gamyba Amoniako gamyba
Pagrindinių organinių cheminių 
medžiagų gamyba, taikant krekingą, 
riformingą, dalinę arba visišką oksidaciją 
arba kitus panašius metodus, kai gamybos 
pajėgumas didesnis nei 100 tonų per dieną.

Etileno, propileno, benzolo ir kvapiųjų 
medžiagų gamyba, taikant krekingą, 
riformingą, dalinę arba visišką oksidaciją 
arba kitus panašius metodus, kai gamybos 
pajėgumas didesnis nei 100 tonų per dieną. 

Vandenilio (H2) ir sintezės dujų gamyba 
taikant riformingą arba dalinę oksidaciją, 
kai gamybos pajėgumas didesnis nei 25 
tonos per dieną.

Vandenilio (H2) ir sintezės dujų gamyba 
taikant riformingą arba dalinę oksidaciją, 
kai gamybos pajėgumas didesnis nei 25 
tonos per dieną.

Natrio karbonato ((Na2CO3) ir natrio 
hidrokarbonato (NaHCO3) gamyba.

Natrio karbonato ((Na2CO3) ir natrio 
hidrokarbonato (NaHCO3) gamyba.

Or. en

Pagrindimas

The amendment removes room for interpretation and brings clarity: Large, homogenous 
processes are included. Activities other than listed in the Annexes I and III are not included in 
the Directive.

Pakeitimas 397
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės eilutės „Chemijos pramonė“ 6 ir 7 eilučių 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinių organinių cheminių 
medžiagų gamyba, taikant krekingą, 
riformingą, dalinę arba visišką oksidaciją 
arba kitus panašius metodus, kai gamybos 
pajėgumas didesnis nei 100 tonų per dieną.

Etilo ir propilo grupės junginių gamyba, 
taikant krekingą arba riformingą, kai 
gamybos pajėgumas didesnis nei 100 tonų 
per dieną

Vandenilio (H2) ir sintezės dujų gamyba 
taikant riformingą arba dalinę oksidaciją, 
kai gamybos pajėgumas didesnis nei 25 
tonos per dieną.

Vandenilio (H2) ir sintezės dujų gamyba 
taikant riformingą, kai gamybos pajėgumas 
didesnis nei 25 tonos per dieną.
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Or. de

Pagrindimas

In order to prevent different interpretations in the Member States, the definitions should be 
formulated as unambiguously as possible.

Pakeitimas 398
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Ia priedas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
Ia priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2003/87/EB papildoma šiuo 
Ia priedu:

„Ia PRIEDAS
Daug energijos suvartojančių sektorių, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus, sąrašas
Geležis ir plienas“

Or. en

Pagrindimas

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Pakeitimas 399
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Ia priedas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
Ia priedas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Direktyva 2003/87/EB papildoma šiuo 
Ia priedu:
„Ia PRIEDAS
Daug energijos suvartojančių sektorių, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus, sąrašas
Geležis ir plienas
…
…*“
*Parlamentas ir Taryba, prieš priimdami 
šią direktyvą, patikslina sektorių sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Pakeitimas 400
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedas
Direktyva 2003/87/EB
IIa priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas išbraukiamas.

Or. de

Pagrindimas

Other promotion instruments exist in Community law which are better adapted to the 
redistribution of resources.
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Pakeitimas 401
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
IIa priedas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
IIaa priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIA PRIEDAS
Direktyva 2003/87/EB papildoma šiuo 
IIaa priedu:
„IIaa priedas

Direktyvos 2 ir 10 straipsniuose minimų daug 
elektros energijos sunaudojančių gamybos 
įrenginių sąrašas
- elektrolizės procesas chloro ir šarmų 
gamyboje“

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 cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Pakeitimas 402
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
IIa priedas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
IIaa priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIA PRIEDAS. Direktyva 2003/87/EB 
papildoma šiuo priedu: 
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„IIaa PRIEDAS
Chloro, natrio šarmo, kalio karbonato ir 
alkoksidų gamyba taikant elektrolizę
Vandenilio fluorido gamyba taikant 
elektrolizę
Dujų gavimas taikant oro skaidymą
Kalcio karbido gamyba elektrinėse 
krosnyse
Vandenilio peroksido gamyba
Polikristalinio silikono gamyba
Grūdėtosios anglies ir grafito gamyba“

Or. de

Pagrindimas

This list includes production processes which are generally recognised as being particularly 
electricity-intensive and have already been defined as typical cases. The list is not exhaustive.

Pakeitimas 403
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
IIa priedas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
IIaa priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIA PRIEDAS
Direktyva 2003/87/EB papildoma šiuo 
IIaa priedu:

„IIaa priedas
2 ir 10 straipsniuose minimų daug 
energijos sunaudojančių gamybos 
įrenginių sąrašas siekiant užtikrinti 
investicijas
ES gamybos pramonės sektoriai, kuriems 
100 proc. suteikiami nemokami leidimai 
pagal 10a straipsnio 8 dalį.
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Toliau nurodyti pramonės sektoriai 
nustato rodiklius ir (arba) veiklos 
standartus, kuriais remiantis būtų 
teikiamai nemokami leidimai. Su šių 
rodiklių nustatymu susijusios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis [23 straipsnio 3 
dalyje] nurodytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.
Cementas
Keramikos gaminiai
Cheminės medžiagos
Stiklas
Geležis ir plienas
Kalkės
Celiuliozė ir popierius
Rafinavimo įrenginiai

Or. en

Pagrindimas

All energy-intensive sectors have provided evidence to the Commission on the share of energy 
of their manufacturing costs, trade data proving their exposure to international competition, 
their inability to pass on EU ETS costs to their customers, and the risk of carbon leakage 
based on comparison of the carbon footprint of domestic production with competing 
production outside the EU. Based on the provided data, it is fully justified and legitimate to 
list these sectors explicitly as eligible for free allocation based on performance benchmarks 
which shall be developed by the sectors.

Pakeitimas 404
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II b priedas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
IIab priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIB PRIEDAS
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Direktyva 2003/87/EB papildoma šiuo 
IIab priedu:
„2 ir 10 straipsniuose minimų daug 
energijos sunaudojančių gamybos 
įrenginių sąrašas siekiant užtikrinti 
investicijas
ES gamybos pramonės sektoriai, kuriems 
100 proc. suteikiami nemokami leidimai 
pagal 10a straipsnio 8 dalį.
Toliau nurodyti pramonės sektoriai 
nustato rodiklius ir (arba) veiklos 
standartus, kuriais remiantis būtų 
teikiamai nemokami leidimai. Su šių 
rodiklių nustatymu susijusios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis [23 straipsnio 3 
dalyje] nurodytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“
Cementas 
Keramikos gaminiai
Cheminės medžiagos
Stiklas
Geležis ir plienas 
Kalkės
Kalio karbonatas ir druska
Spalvotieji metalai
Celiuliozė ir popierius 
Rafinavimo įrenginiai

Or. en

Pagrindimas

All energy-intensive sectors have provided detailed evidence to the Commission on the share 
of energy of their manufacturing costs, relevant trade data proving their processes’ exposure 
to international competition, their inability to pass on unilateral EU ETS costs to their 
customers, and the risk of carbon leakage based on comparison of the carbon footprint of 
domestic production with competing production outside the EU.
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