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Pakeitimas 39
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos 
direktyvą 96/61/EB16, nustatyta šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų 
sistema Bendrijoje, kuria siekiama skatinti 
rentabiliai ir ekonomiškai veiksmingai 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį.

(1) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva
2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos 
direktyvą 96/61/EB16, nustatyta šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų 
sistema Bendrijoje, kuria siekiama skatinti 
rentabiliai ir ekonomiškai veiksmingai 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį nepakenkiant 
visuomenės sveikatai ar aplinkai.

16 OL L 275, 2003 10 25, p. 32. Direktyva su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/101/EB 
(OL L 338, 2004 11 13, p. 18).

16 OL L 275, 2003 10 25, p. 32. Direktyva su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/101/EB 
(OL L 338, 2004 11 13, p. 18).

Or. pl

Pagrindimas

Aukšto lygio visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga – ES prioritetas.

Pakeitimas 40
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo17, tikslas – užtikrinti tokią

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo17, tikslas – užtikrinti pastovią 
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pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti 
šį tikslą būtina užtikrinti, kad metinė 
vidutinė žemės paviršiaus temperatūra 
nepakiltų daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos18 matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias šalis ir skatinti jame 
dalyvauti besivystančias šalis.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje. Iš naujosios 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės 
(TKKG) parengtos vertinimo ataskaitos18

matyti, kad šį tikslą bus galima pasiekti tik 
tuomet, jei bendras šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis nustos 
didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias šalis ir skatinti jame 
dalyvauti besivystančias šalis.

17 OL L 33, 1994 2 7, p. 11.
18 Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės 

ketvirtoji vertinimo ataskaita, priimta 2007 m. 
lapkričio 17 d. Ispanijoje, Valencijoje, 
pateikiama tinklavietėje www.ipcc.ch. 

17 OL L 33, 1994 2 7, p. 11.
18 Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės 

ketvirtoji vertinimo ataskaita, priimta 2007 m. 
lapkričio 17 d. Ispanijoje, Valencijoje, 
pateikiama tinklavietėje www.ipcc.ch. 

Or. pl

Pagrindimas

Remiantis moksliniais šaltiniais, ko gera, ir labai tikėtina, kad nėra priežastinio ryšio tarp 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos atmosferoje ir metinės vidutinės žemės 
paviršiaus temperatūros svyravimo. Jei ši prielaida pasitvirtintų, tai dėl išlaidų ir nuostolių, 
susijusių su ilgalaikėmis Bendrijos ekonomikos sistemoje taikomomis reguliavimo 
priemonėmis, būtų labai varžomas jos dinaminis vystymasis ir nebūtų apčiuopiamos naudos, 
be to, netiesiogiai dėl reikalingų lėšų trūkumo būtų trukdoma Bendrijos ekonomikai tapti 
ekologinio pobūdžio ekonomika.
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Pakeitimas 41
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. 
Remiantis naujausiais moksliniais 
duomenimis anglies dioksido 
koncentracija atmosferoje turi būti 
sumažinta, kad būtų mažesnė nei 350 
milijonųjų dalių, tuomet iki 2035 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekis sumažėtų 60 %. Taigi Bendrija 
turi dėti daugiau pastangų, kad sumažintų 
išmetamųjų teršalų kiekį, taip pat reikia 
sparčiau įtraukti į šį procesą išsivysčiusias 
šalis ir skatinti jame dalyvauti 
besivystančias šalis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi su klimatu susijusi padėtis daug rimtesnė nei anksčiau, neseniai Švedijos Telbergo 
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mieste (Tällberg) vykusio forumo, kuriame dalyvavo JAV kosmoso agentūros NASA ir 
Stokholmo aplinkos instituto mokslininkai, metu pasiūlyta būtinai sumažinti CO2 kiekį 
atmosferoje, kad jis būtų mažesnis nei 350 milijonųjų dalių, siekiant išvengti katastrofinių 
padarinių. Iki šiol mokslininkų sutarimu nustatyta saugi riba, kad būtų išvengta blogiausio 
klimato kaitos poveikio, buvo 450 milijonųjų dalių, tačiau remiantis naujais duomenimis 
kritinė riba yra jau 350 milijonųjų dalių. Tuomet ŠESD kiekis iki 2030 m. sumažėtų ne mažiau 
nei 60 %, o iki 2050 m. – 100 %.

Pakeitimas 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. 
Remiantis naujausiais moksliniais 
duomenimis anglies dioksido 
koncentracija atmosferoje turėtų būti 
sumažinta, kad būtų mažesnė nei 350 
milijonųjų dalių, – tai atitinkamai būtų 
Bendrijos tikslas iki 2030 m. šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
sumažinti 60 %.  Taigi Bendrija turi dėti 
daugiau pastangų, kad sumažintų 
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išmetamųjų teršalų kiekį, taip pat reikia 
sparčiau įtraukti į šį procesą išsivysčiusias 
šalis ir skatinti jame dalyvauti 
besivystančias šalis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi su klimatu susijusi padėtis daug rimtesnė nei anksčiau, neseniai Švedijos Telbergo 
mieste (Tällberg) vykusio forumo, kuriame dalyvavo JAV kosmoso agentūros NASA ir 
Stokholmo aplinkos instituto mokslininkai, metu pasiūlyta būtinai sumažinti CO2 kiekį 
atmosferoje, kad jis būtų mažesnis nei 350 milijonųjų dalių, siekiant išvengti katastrofinių 
padarinių. Iki šiol mokslininkų sutarimu nustatyta saugi riba, kad būtų išvengta blogiausio 
klimato kaitos poveikio, buvo 450 milijonųjų dalių, tačiau remiantis naujais duomenimis 
kritinė riba yra jau 350 milijonųjų dalių. Tuomet ŠESD kiekis iki 2030 m. sumažėtų ne mažiau 
nei 60 %, o iki 2050 m. – 100 %.

Pakeitimas 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 

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

pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias ir naujas pramonines šalis ir 
skatinti jame dalyvauti besivystančias šalis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad vis didėja naujose pramoninėse šalyse išmetamas teršalų kiekis, tikslas 
turi būti – užtikrinti, kad jos dalyvautų minėtajame procese, o ne tik siekti skatinti jas tai 
daryti. 

Pakeitimas 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias ir naujas pramonines šalis ir 
skatinti jame dalyvauti besivystančias šalis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad vis didėja naujose pramoninėse šalyse išmetamas teršalų kiekis, tikslas 
turi būti – užtikrinti, kad jos dalyvautų minėtajame procese, o ne tik siekti skatinti jas tai 
daryti. 

Pakeitimas 45
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Iki 2050 m. 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį reikėtų sumažinti ne 
mažiau kaip 80 %, palyginti su 1990 m. 
Išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti 
mažinamas visuose ekonomikos 
sektoriuose ir visais atvejais, kai 
naudojamas iškastinis kuras, turi galioti 
ta pati tvarka siekiant užtikrinti 
visapusišką išlaidų ir pastangų mažinimo 
visoje sistemoje matomumą.

Or. en
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Pakeitimas 46
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Ji taip pat 
prižino, kad iki 2050 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
reikėtų sumažinti ne mažiau kaip 50 %, 
palyginti su 1990 m., ir kad išsivysčiusios 
šalys ir toliau turėtų atlikti vadovaujantį 
vaidmenį ir įsipareigoti bendrai sumažinti
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį 60–80 %. Išmetamųjų teršalų 
kiekis turėtų būti mažinamas visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant laivybą 
ir aviaciją. Aviacijos sektorių įtraukus į 
Bendrijos sistemą, jo indėlis mažinant
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį būtų 20–30 %. Kol laivyba 
neįtraukta į Bendrijos sistemą (tai turėtų 
būti padaryta iki 2015 m.), šiame 
sektoriuje išmetami teršalai turėtų būti
įtraukti į Sprendimą dėl valstybių narių 
įsipareigojimo mažinti į aplinką išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 
2020 m.

Or. en
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Pagrindimas

Į pranešėjos pateiktą 3-ąjį pakeitimą įtraukiami pramoninių šalių tikslai, nurodyti 2007 m. 
kovo mėn. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose.

Pakeitimas 47
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Iki 2050 m. 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį reikėtų sumažinti ne 
mažiau kaip 50 %, palyginti su 1990 m. 
Išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti 
mažinamas visuose ekonomikos 
sektoriuose, įskaitant laivybą ir aviaciją.
Aviacijos sektorių įtraukus į Bendrijos 
sistemą, jo indėlis mažinant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
būtų 20–30 % (jei kitos išsivysčiusios šalys 
ir  šalys, kuriose išmetama daug šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, prisijungs prie 
būsimo tarptautinio susitarimo). Kol 
laivyba neįtraukta į Bendrijos sistemą (tai 
turėtų būti padaryta iki 2015 m.), šiame 
sektoriuje išmetami teršalai turėtų būti 
įtraukti į Sprendimą dėl valstybių narių 
įsipareigojimo mažinti į aplinką išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 
2020 m.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Norint padėti siekti ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai bent 40 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, tiems 
įrenginiams pagal suteiktus leidimus 
leidžiamas išmesti teršalų kiekis turėtų būti 
atitinkamai pakoreguotas, atsižvelgiant į 
sektorius, kuriuos apima Bendrijos 
sistema ir kurių dalis, mažinant išmetamą 
teršalų kiekį, bus du trečdaliai, 
atsižvelgiant į 2005 m. patvirtintą 
išmetamųjų teršalų kiekį, pastarieji metai 
nustatomi kaip atskaitos pagrindas.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol mokslininkų sutarimu nustatyta saugi riba, kad būtų išvengta blogiausio klimato 
kaitos poveikio, buvo 450 milijonųjų dalių, tačiau remiantis naujais duomenimis kritinė riba 
yra jau 350 milijonųjų dalių. Tuomet ŠESD kiekis iki 2030 m. sumažėtų ne mažiau nei 60 %, o 
iki 2050 m. – 100 %. Norint taip sumažinti ŠESD kiekį prognozuojamu ir ekonomišku būdu, 
reikia nustatyti reiklesnį ŠESD kiekio sumažinimo iki 2020 m. tikslą.
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Pakeitimas 49
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai bent 30 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, tiems 
įrenginiams pagal suteiktus leidimus 
leidžiamas išmesti teršalų kiekis turėtų būti 
ne didesnis už viršutinę ribą, kuri atitinka 
du trečdalius kiekio, kai dedamos 
pastangos siekiant Bendrijos tikslo iki 
2020 m. sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
30 %. Komisija ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. turėtų nustatyti 2020 m. 
bendrą viršutinę ribą, taip pat valstybėms 
narėms paskirstyti leidimus, kuriuos 
reikės įsigyti aukcionuose, ir nustatyti 
linijinį mažinimo koeficientą pagal 2005 
m. patvirtintus išmetamų teršalų kiekius.

Or. en

Pagrindimas

Ketvirtojoje taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ataskaitoje nurodoma, kad esama 50 
proc. galimybės išlaikyti +2 °C temperatūros kilimą, jei pramoninės šalys išmetamą teršalų 
kiekį iki 2020 m. sumažintų 25–40 % , palyginti su 1990 m. lygiu, ir I priede neįvardytos šalys 
labai pakeistų įprastinius veiklos būdus.  Kuo ilgiau bus delsiama mažinti išmetamą teršalų 
kiekį, tuo brangiau kainuos tai padaryti, todėl ES, imdamasi vidaus priemonių, tikslą 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį 30 % turėtų pasirinkti kaip pradinį atskaitos tašką.
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Pakeitimas 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Paprastai atskaitos pagrindas yra 1990 m. Todėl taikant ES LPS iki 2020 m. apytikris 
sumažintas CO2 kiekis procentais turėtų būti nurodomas jį palyginant su 1990 m. lygiu. Tai 
ypač svarbu vedant tarptautines derybas, kurių metu ES turi parodyti, ką ji pasiekė nuo 
1990 m. Europos Komisija nurodė 30 % dydį 2008 m. gegužės 15 d. vykusiame EP klausyme.

Pakeitimas 51
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 

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

galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, iki 
2020 m. tiems įrenginiams pagal suteiktus 
leidimus leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
turėtų būti 21 % mažesnis už jų 2005 m. 
išmestą teršalų kiekį. Atsižvelgiant į 
galimybę sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 30 %, 
palyginti su 1990 m. lygiu, minėtiesiems 
įrenginiams suteikiamų leidimų skaičius 
turėtų būti nustatytas iki 2009 m. birželio 
30 d.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pasirengti pasiekti 30 % tikslą, jei 2009 m. būtų pasiektas visuotinis susitarimas. 
2009 m. birželio 30 d. (2010 m. nurodyti aptariamajame pasiūlyme) Komisija taip pat turi 
nurodyti, kuriuose energijai imliuose pramonės sektoriuose ar sektorių dalyse gali būti 
susiduriama su anglies dioksido nutekėjimo problema.

Pakeitimas 52
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Paprastai atskaitos pagrindas yra 1990 m.  Todėl taikant ES LPS iki 2020 m. apytikris 
sumažintas CO2 kiekis procentais turėtų būti nurodomas jį palyginant su 1990 m. lygiu. Tai 
ypač svarbu vedant tarptautines derybas, kurių metu ES turi parodyti, ką ji pasiekė nuo 
1990 m. Europos Komisija nurodė 30 % dydį 2008 m. gegužės 15 d. vykusiame EP klausyme.
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Pakeitimas 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Kad Bendrijos sistema būtų 
patikimesnė ir prognozuojamesnė, reikėtų 
apibrėžti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Bendrijos sistemos indėlį siekiant 
tikslo daugiau nei 40 % sumažinti bendrą 
išmetamųjų teršalų kiekį, ypač 
atsižvelgiant į tai, ką būtina pasiekti
moksliniu požiūriu, kad būtų galima 
išvengti pavojingos klimato kaitos.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol mokslininkų sutarimu nustatyta saugi riba, kad būtų išvengta blogiausio klimato 
kaitos poveikio, buvo 450 milijonųjų dalių, tačiau remiantis naujais duomenimis kritinė riba 
yra jau 350 milijonųjų dalių. Tuomet ŠESD kiekis iki 2030 m. sumažėtų ne mažiau nei 60 %, o 
iki 2050 m. – 100 %. Norint taip sumažinti ŠESD kiekį prognozuojamu ir ekonomišku būdu, 
reikia nustatyti reiklesnį ŠESD kiekio sumažinimo iki 2020 m. tikslą.

Pakeitimas 55
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kad Bendrijos sistema būtų 
patikimesnė ir prognozuojamesnė, reikėtų 
apibrėžti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Bendrijos sistemos indėlį siekiant 
tikslo daugiau nei 20 % sumažinti bendrą 
išmetamųjų teršalų kiekį, ypač 
atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 
tikslą iki 2020 m. teršalų kiekį sumažinti 

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

– tai būtina moksliniu požiūriu, kad būtų 
galima išvengti pavojingos klimato kaitos.

Or. en

Pagrindimas

Ketvirtojoje taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ataskaitoje nurodoma, kad esama 
50 proc. galimybės išlaikyti +2 °C temperatūros kilimą, jei pramoninės šalys išmetamą 
teršalų kiekį iki 2020 m. sumažintų 25–40 % , palyginti su 1990 m. lygiu, ir I priede 
neįvardytos šalys labai pakeistų įprastinius veiklos būdus. Kuo ilgiau bus delsiama mažinti 
išmetamą teršalų kiekį, tuo brangiau kainuos tai padaryti, todėl ES, imdamasi vidaus 
priemonių, tikslą sumažinti išmetamą teršalų kiekį 30 % turėtų pasirinkti kaip pradinį 
atskaitos tašką.

Pakeitimas 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Kad Bendrijos sistema būtų 
patikimesnė ir prognozuojamesnė, 
sudarius tarptautinį susitarimą, reikėtų 
apibrėžti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Bendrijos sistemos indėlį siekiant 
tikslo daugiau nei 20 % sumažinti bendrą 
išmetamųjų teršalų kiekį, ypač 
atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 
tikslą iki 2020 m. teršalų kiekį sumažinti 
30 %, – tai būtina moksliniu požiūriu, kad 
būtų galima išvengti pavojingos klimato 
kaitos, jei kitos išsivysčiusios šalys 
įsipareigos panašiu mastu sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, o ekonomiškai 
labiau pažengusios besivystančios šalys 
atitinkamai prisidės atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir atitinkamus pajėgumus.
Reikia užtikrinti sąžiningą ir moksliniais 
įrodymais grindžiamą atsakomybės 
pasidalijimą Bendrijos sistemoje ir kituose 
ekonomikos sektoriuose.
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Or. en

Pagrindimas

Visi tolesni veiksmai mažinant išmetamą teršalų kiekį ES turi būti suderinti su atitinkamomis 
šalių, kuriose esama anglies dioksido nutekėjimo rizikos, priemonėmis. Ši nuostata atitinka 
Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės išvadas, priimtas 2008 m. kovo 8–9 d. 
vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu.  Gavus daugiau žinių, moksliniais 
duomenimis grindžiami išmetamo teršalų kiekio mažinimo poreikiai gali būti keičiami. Reikia 
užtikrinti sąžiningą ir moksliniais įrodymais grindžiamą atsakomybės pasidalijimą LPS 
sektoriuje ir LPS nepriklausančiuose sektoriuose.

Pakeitimas 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Kad Bendrijos sistema būtų 
patikimesnė ir prognozuojamesnė, reikėtų 
apibrėžti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Bendrijos sistemos indėlį siekiant 
tikslo daugiau nei 20 % sumažinti bendrą 
išmetamųjų teršalų kiekį, ypač 
atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 
tikslą iki 2020 m. teršalų kiekį sumažinti 
30 %, – tai būtina moksliniu požiūriu, kad 
būtų galima išvengti pavojingų klimato 
kaitos pasekmių, jei kitos išsivysčiusios 
šalys įsipareigos panašiu mastu sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį, o ekonomiškai 
labiau pažengusios besivystančios šalys 
atitinkamai prisidės atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir atitinkamus pajėgumus.
Reikia užtikrinti sąžiningą ir moksliniais 
įrodymais grindžiamą atsakomybės 
pasidalijimą Bendrijos sistemoje ir kituose 
ekonomikos sektoriuose.

Or. en
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Pagrindimas

Visi tolesni veiksmai mažinant išmetamą teršalų kiekį ES turi būti suderinti su atitinkamomis 
šalių, kuriose esama anglies dioksido nutekėjimo rizikos, priemonėmis. Ši nuostata atitinka 
Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės išvadas, priimtas 2008 m. kovo 8–9 d. 
vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu. Gavus daugiau žinių, moksliniais 
duomenimis grindžiami išmetamo teršalų kiekio mažinimo poreikiai gali būti keičiami. Reikia 
užtikrinti sąžiningą ir moksliniais įrodymais grindžiamą atsakomybės pasidalijimą LPS 
sektoriuje ir LPS nepriklausančiuose sektoriuose.

Pakeitimas 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Kad Bendrijos sistema būtų 
patikimesnė ir prognozuojamesnė, reikėtų 
apibrėžti nuostatas, kuriomis būtų siekiama 
padidinti Bendrijos sistemos indėlį siekiant 
tikslo daugiau nei 20 % sumažinti bendrą 
išmetamųjų teršalų kiekį, ypač 
atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 
tikslą iki 2020 m. teršalų kiekį sumažinti 
30 %, – tai būtina moksliniu požiūriu, kad 
būtų galima išvengti pavojingos klimato 
kaitos. Nustačius tikslą išmetamą teršalų 
kiekį sumažinti 30 %, reikėtų atlikti 
išmetamo teršalo kiekio mažinimo 
pasauliniu mastu analizę ir ypatingą 
dėmesį skirti trečiosioms šalims. Reikėtų 
stengtis užtikrinti moksliniais įrodymais 
grindžiamą ir sąžiningą atsakomybės 
pasidalijimą Bendrijos sistemoje ir kituose 
ekonomikos sektoriuose.

Or. pl

Pagrindimas

Remiantis Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės 2008 m. kovo 8–9 d. 
išvadomis, visi tolesni veiksmai mažinant išmetamą teršalų kiekį ES turi būti suderinti su 
atitinkamomis trečiųjų šalių, kuriose išmetama daug anglies dioksido, priemonėmis. Gavus 
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naujų duomenų gali kilti abejonių dėl moksliškai grindžiamos būtinybės mažinti išmetamą 
teršalų kiekį. Reikėtų imtis veiksmų ir užtikrinti moksliniais įrodymais grindžiamą ir sąžiningą 
atsakomybės pasidalijimą LPS sektoriuje ir LPS nepriklausančiuose sektoriuose.

Pakeitimas 59
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Ne visi mokslininkai pritaria neįrodytam teiginiui, kad dėl žmonių veiklos atsiradusios 
išmetamosios šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir matomi klimato pokyčiai – glaudžiai 
susiję reiškiniai. Esama rimto pagrindo manyti, kad matomi klimato pokyčiai vyksta dėl 
natūralių priežasčių arba kitų veiksnių.

Pakeitimas 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Remiantis naujausiais moksliniais 
duomenimis tam, kad būtų išvengta 
pavojingo antropogeninio poveikio 
klimato sistemai, anglies dioksido 
koncentracija atmosferoje turėtų būti 
sumažinta, kad būtų mažesnė nei 350 
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milijonųjų dalių, – tai atitinkamai būtų 
Bendrijos vidaus tikslas iki 2020 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį sumažinti 40 %, o iki 2030 m. –
60 %. Turėtų būti siekiama nustatyti šį 
tikslą ir įsipareigojimą vedant derybas dėl 
būsimo tarptautinio susitarimo.

Or. en

Pakeitimas 61
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Nors pirmuoju prekybos laikotarpiu 
sukaupta patirtis rodo Bendrijos sistemos 
potencialą, o įgyvendinus antrojo prekybos 
laikotarpio nacionalinius paskirstymo 
planus išmetamųjų teršalų kiekis iki 
2012 m. smarkiai sumažės, peržiūros metu 
patvirtinta, kad siekiant geriau pasinaudoti 
emisijos leidimų sistemos privalumais, 
išvengti vidaus rinkos iškraipymo ir 
sudaryti geresnes sąlygas emisijos leidimų 
sistemų sąsajoms, būtina labiau suderinta 
emisijos leidimų sistema. Be to, reikėtų 
užtikrinti didesnį prognozuojamumą ir 
išplėsti sistemos taikymo sritį įtraukiant į 
ją naujus sektorius ir dujas, kad rinkai 
būtų siunčiami aiškesni anglies dioksido 
kainos signalai, kuriais būtų skatinamos 
būtinos investicijos, ir būtų siūlomos 
naujos taršos mažinimo galimybės, dėl 
kurių sumažės bendros taršos mažinimo 
sąnaudos ir padidės sistemos efektyvumas.

(7) Nors pirmuoju prekybos laikotarpiu 
sukaupta patirtis rodo Bendrijos sistemos 
potencialą, o įgyvendinus antrojo prekybos 
laikotarpio nacionalinius paskirstymo 
planus išmetamųjų teršalų kiekis iki 
2012 m. smarkiai sumažės, peržiūros metu 
patvirtinta, kad siekiant geriau pasinaudoti 
emisijos leidimų sistemos privalumais, 
išvengti vidaus rinkos iškraipymo ir 
sudaryti geresnes sąlygas emisijos leidimų 
sistemų sąsajoms, būtina labiau suderinta 
emisijos leidimų sistema.

Or. pl

Pagrindimas

Mokslininkai dar galutinai nenustatė poveikio klimatui priežasčių, todėl būtų nepagrįsta 

Adlib Express Watermark



AM\732961LT.doc 23/89 PE409.565v01-00

LT

išplėsti sistemos privalomojo taikymo sritį įtraukiant į ją naujus sektorius ir dujas.

Pakeitimas 62
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Augantys medžiai, taip pat mediena ir 
jos produktai yra labai svarbios anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
priemonės. Be to, iškastinį kurą 
pakeičiant mediena kovojama su 
šiltnamio efektu. Taigi miškai yra tikros 
natūralios anglies junginių saugyklos, 
tačiau šie junginiai patenka į atmosferą, 
kai miškai kertami ir deginami. Siekiant 
mažinti klimato kaitos padarinius, reikia 
parengti miškų išsaugojimo priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad 20 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasaulyje atsiranda dėl to, kad keičiama 
žemės naudojimo paskirtis (pvz., kertami miškai tropikuose). Vien tik kertant miškus pasaulyje 
kasmet išmetama 6 000 milijonai tonų CO2 lygiaverčių šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Vien 
tik Prancūzijoje saugoma 15,6 milijonų tonų anglies dioksido ir surenkama 10 % ŠESD. 
Nustatyta, kad pakaitinis dydis yra 14 milijonų tonų anglies dioksido. Be miškų ir medienos 
Prancūzijoje papildomai būtų išmetama 108 mln. tonų anglies junginių, t. y. apie 20 proc. 
daugiau.

Pakeitimas 63
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) kadangi miškai galėtų būti labai 
naudingi mažinant visuotinį atšilimą, 
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reikėtų numatyti iniciatyvų, kad būtų 
galima išnaudoti ir plėtoti šį sektorių 
nekenkiant kitoms miškų atliekamoms 
funkcijoms;

Or. fr

Pagrindimas

2007 m. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ataskaitoje nurodoma, kad, „vertinant 
ilgalaikę perspektyvą, tvaraus miško valdymo strategija, pagal kurią siekiama išlaikyti arba 
padidinti miškuose sukauptą anglies dioksido kiekį ir kartu kasmet gaminti pastovų kiekį 
medienos, medienos pluošto ir energetinės medienos, duos didžiausią naudą, turint mintyje 
klimato kaitos poveikio sušvelninimą“. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 2007 m. lapkričio 15 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje raginama į LPS įtraukti tam tikras su miškininkyste 
susijusias veiklos rūšis. 

Pakeitimas 64
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Direktyva 2003/87/EB turėtų būti 
suderinta su Kioto protokolo nuostatomis 
dėl žemės naudojimo, žemės paskirties 
keitimo ir miškininkystės (angl. 
LULUCF).

Or. fr

Pagrindimas

Pagal Kioto protokolą B priede išvardytoms pramoninėms šalims paskirstomi kiekybiniai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo tikslai. Keliuose straipsniuose 
pateikiama nuoroda į su žemės naudojimu, žemės paskirties keitimu ir miškininkyste susijusią 
veiklą (angl. LULUCF), t. y. į apželdinimą mišku, miškų atkūrimą, miškų kirtimą, miško 
išteklių valdymą, žemės ūkio paskirties žemės ir ganyklų valdymą bei augalijos atkūrimą.
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Pakeitimas 65
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) ES LPS turėtų būti visiškai susieta su 
Kioto protokole numatytomis projektais 
grindžiamomis priemonėmis įtraukiant su 
žemės naudojimu, žemės naudojimo 
paskirties keitimu ir miškininkyste 
susijusią veiklą į Direktyvos 2003/87/EB 
taikymo sritį.

Or. fr

Pagrindimas

2004 m. spalio 27 d. Direktyva 2004/101/EB, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, 
netaikoma miškininkystės ir žemės ūkio sektoriuose, ši veikla neįtraukta į direktyvos taikymo 
sritį.
Miškininkystės pramonės atstovai ir kelios aplinkos apsaugos organizacijos pritaria tam, kad 
su žemės naudojimu, žemės naudojimo paskirties keitimu ir miškininkyste susijusi veikla būtų 
įtraukta į ES LPS.  Jie pabrėžia, kad minėtoji veikla labai veikia klimato kaitą, nes dėl to, kad 
kertami miškai, susidaro 20 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pasaulyje. Minėtąją 
veiklą įtraukus į ES LPS taip pat būtų galima skatinti tvarų vystymąsi nepramoninėse šalyse.

Pakeitimas 66
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) Komisija turėtų apsvarstyti, kaip, 
atsižvelgiant į Balio konferencijoje 
pateiktus pasiūlymus ir į techninę 
pažangą, būtų galima su žemės 
naudojimu, žemės naudojimo paskirties 
keitimu ir miškininkyste susijusią veiklą 
(angl. LULUCF) įtraukti į 
Direktyvos 2003/87/EB taikymo sritį. 
Vėliausiai iki 2008 m. pabaigos ji Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
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atitinkamą teisės akto pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės kritikuoja Komisiją dėl to, kad ji tinkamai nepateisino savo 
sprendimo neįtraukti LULUCF veiklos į ES LPS, ir apgailestauja dėl šio Komisijos 
sprendimo. Tai akivaizdu atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos 2007 m. kovo 9 d. išvadas 
ir Europos Parlamento 2007 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl Balio konferencijos dėl klimato 
kaitos, abiejuose dokumentuose Komisija raginama svarstyti LULUCF veiklos įtraukimo į ES 
LPS galimybę. Įtraukus tokią veiklą besivystančios šalys turėtų nemažą finansavimo šaltinį ir 
būtų galima apsaugoti biologinę įvairovę ir atkurti nuniokotus miškus.

Pakeitimas 67
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Bendrijos sistemą reikėtų taikyti ir 
kitiems įrenginiams, kurių išmetamą 
teršalų kiekį galima stebėti, tikrinti ir teikti 
ataskaitas taip pat tiksliai, kaip numatyta 
pagal dabar galiojančius stebėjimo, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo reikalavimus.

(9) Bendrijos sistemą reikėtų taikyti ir 
kitiems įrenginiams, kurių išmetamą 
teršalų kiekį galima stebėti, tikrinti ir teikti 
ataskaitas, kai administracinės išlaidos yra 
priimtinos, taip pat tiksliai, kaip numatyta 
pagal dabar galiojančius stebėjimo, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Dėl frazės „reikėtų taikyti “konstatuojamoji dalis yra pernelyg bendro pobūdžio. Bendrijos 
sistemą kitiems įrenginiams reikėtų taikyti tik tais atvejais, kai administracinės išlaidos yra 
pagrįstos.
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Pakeitimas 68
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Nors vis dar didėja šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis kelių transporto ir 
laivybos sektoriuose, reikia atlikti 
išsamesnius tyrimus, įskaitant nuodugnią 
išlaidų ir naudos analizę, tam, kad 
Komisija galėtų nuspręsti, ar prekyba 
išmetamųjų teršalų leidimais yra 
tinkamiausia priemonė šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekiui 
mažinti šiuose sektoriuose.  Taip pat 
Komisija turi nuspręsti, kokia prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistema 
labiausiai tinka minėtiesiems sektoriams –
ES LPS ar atskira sistema (ji gali būti 
susijusi arba nesusijusi su ES LPS). Todėl 
į šį pasiūlymą neįtraukiami kelių 
transporto ir laivybos sektorių išmetami 
teršalai. 2010 m. Komisija pateiks 
pasiūlymą, kuriame nurodys, ar šiuos 
sektorius reikia įtraukti į ES LPS, ar ne.

Or. nl

Pagrindimas

Komisija turi nustatyti, ar būtų veiksminga kelių transporto ir laivybos sektorius įtraukti į ES 
LPS, ar naudingiau būtų sukurti atskirą prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą.

Pakeitimas 69
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 10 000 
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sumanymas padaryti išimtį mažiems įrenginiams apskritai yra geras, tačiau siūloma 10 000 
tonų išmetamo CO2 per metus viršutinė riba gali būti naudojama tam, kad laivybos ir oro 
transporto sektoriai nebūtų įtraukti į ES LPS.  Daugelio orlaivių išmetamas teršalų kiekis bus 
mažesnis.  Taigi geriausia pateikti nuorodą į stacionarius įrenginius. Aviacijos sektoriaus 
klausimu buvo nuspręsta, kad atsakingas subjektas bus orlaivio naudotojas, o ne orlavis bus 
atskaitos vienetas. Kai kas reikalavo, kad laivybos sektoriuje laivas būtų nustatytas kaip 
atskaitos vienetas, tačiau laivas paprastai išmeta mažiau nei 10 000 tonų CO2 per metus.

Pakeitimas 70
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 10 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų 

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 50 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų 
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leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės. Taikant šią ribą gaunama 
didžiausia nauda, susijusi su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Atsisakius penkerių metų trukmės 
leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės. Taikant šią ribą gaunama 
didžiausia nauda, susijusi su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Atsisakius penkerių metų trukmės 
leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

Or. en

Pagrindimas

Mažai teršalų išmetančių subjektų, kurie išmeta mažiau nei 50 000 tonų CO2 per metus, 
dalyvavimas sistemoje nėra efektyvus sąnaudų požiūriu, kadangi ES LPS standartų laikymosi 
stebėsenos ir ataskaitų šiuo klausimu teikimo našta, administracinės išlaidos, susijusios su 
leidimais, trečiųjų šalių atliekamomis patikromis, prekyba ar dalyvavimu aukcionuose, viršija 
piniginę ekologinės naudos vertę. Nustačius 50 000 tonų ribą 75 % įrenginių atveju būtų 
išvengta sunkios su LPS susijusios naštos, tuo tarpu 95 % LPS sektoriaus išmetamųjų teršalų 
būtų tvarkomi pagal šią Bendrijos sistemą (2007 m. Europos aplinkos agentūros ataskaita).

Pakeitimas 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 10 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų 
leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės. Taikant šią ribą gaunama 
didžiausia nauda, susijusi su 

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

toliau taikyti Bendrijos sistemą. Taikant 
šią ribą gaunama didžiausia nauda, susijusi 
su administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Atsisakius penkerių metų trukmės 
leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu sumažinti administracinę mažai teršalų išmetančių subjektų naštą. Jei taikomos 
lygiavertės šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimo priemonės, mažai 
teršalų išmetantiems subjektams turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti, ar likti Bendrijos 
sistemoje, ar ne. Mažai teršalų išmetantiems subjektams priklauso didelė dalis įrenginių, 
kurie patenka į LPS, nors jų išmetamų teršalų dalis sudaro tik 2,5 %.

Pakeitimas 72
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 25 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų 
leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės. Šios ribos taikymas – tai 
geriausia ekonominė galimybė gauti 
didžiausią naudą, susijusią su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
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leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai. 

tvarka.  Atsisakius penkerių metų trukmės 
leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

Or. fr

Pagrindimas

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.

Pakeitimas 73
Linda McAvan

Angelika Niebler
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai. Jei 
įrenginiai neįtraukiami į Bendrijos 
sistemą, leidimų, kurie bus išduoti nuo 
2013 m. sausio 1 d., skaičius turėtų būti 
atitinkamai sumažinamas.

(1) Or. en

Pagrindimas

Padidinus išmetamųjų teršalų kiekio ribą iki 25 000 tonų, sistema nebus taikoma 6 300 (o ne 
4 200) mažų įrenginių, sumažės sistemos administravimo našta, tačiau išmetamų teršalų 
kiekis, kuriam bus taikoma sistema, sumažės tik 2,4 %. Vis dėlto taip pat reikia atitinkamai 
sumažinti bendrą aukštutinę ribą.

Pakeitimas 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Angelika Niebler
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Adlib Express Watermark



AM\732961LT.doc 33/89 PE409.565v01-00

LT

sukeliančių dujų emisijos leidimai. sukeliančių dujų emisijos leidimai.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad išmetamųjų teršalų kiekis neviršys 25 000 tonų CO2 per metus, 55 % sumažins 
dalyvių skaičių, o išmetamų teršalų kiekis, kuriam taikoma sistema, sumažės tik 2,4 %.

Pakeitimas 75
John Bowis, John Purvis

Angelika Niebler
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisijos poveikio vertinime pripažįstama, kad rentabilumas išlaikomas ir tada, kai ES LPS 
nebetaikoma įrenginiams, išmetantiems mažiau nei 25 000 tonų CO2. Mažai teršalų 
išmetantys subjektai vis dar turėtų būti įsipareigoję mažinti išmetamą kiekį, tačiau tai galima 
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pasiekti lengvesniu būdu. 

Pakeitimas 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Angelika Niebler
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad išmetamųjų teršalų kiekis neviršys 25 000 tonų CO2 per metus, 55 % sumažins 
dalyvių skaičių, o išmetamų teršalų kiekis, kuriam taikoma sistema, sumažės tik 2,4 %.
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Pakeitimas 77
Dorette Corbey

Angelika Niebler
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

(2) Or. nl

Pakeitimas 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Angelika Niebler
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 
skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 
vidurio ir užtikrinant, kad ilgainiui taikant 
emisijos leidimų sistemą teršalų kiekis 
mažėtų laipsniškai ir prognozuojamai. 
eidimų skaičius turėtų mažėti pagal 
linijinį koeficientą,
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pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. valstybių narių nacionalinių 
paskirstymo planų, skaičiumi.

(3) Or. en

Pagrindimas

Iki šiol mokslininkų sutarimu nustatyta saugi riba, kad būtų išvengta blogiausio klimato 
kaitos poveikio, buvo 450 milijonųjų dalių, tačiau remiantis naujais duomenimis kritinė riba 
yra jau 350 milijonųjų dalių. Tuomet ŠESD kiekis iki 2030 m. sumažėtų ne mažiau nei 60 %, o 
iki 2050 m. – 100 %. Norint taip sumažinti ŠESD kiekį prognozuojamu ir ekonomišku būdu, 
reikia nustatyti reiklesnį ŠESD kiekio sumažinimo iki 2020 m. tikslą. 

Pakeitimas 79
Anders Wijkman

Angelika Niebler
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 
skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 
vidurio ir užtikrinant, kad ilgainiui taikant 
emisijos leidimų sistemą teršalų kiekis 
mažėtų laipsniškai ir prognozuojamai. 
Bendrijos sistema rentabiliai turėtų padėti 
įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 
2020 m. bendrą išmetamųjų teršalų kiekį 
sumažinti bent 30 % 2010 m. Komisija 
turėtų pateikti šį mažinimą atitinkantį 
linijinį koeficientą.

(4) Or. en
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Pakeitimas 80
Caroline Lucas

Angelika Niebler
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 
skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 
vidurio ir užtikrinant, kad ilgainiui taikant 
emisijos leidimų sistemą teršalų kiekis 
mažėtų laipsniškai ir prognozuojamai. Kad 
Bendrijos sistema rentabiliai padėtų 
įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 
2020 m. bendrą išmetamųjų teršalų kiekį 
sumažinti bent 30 %, leidimų skaičius per 
metus turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į 
patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį ir 
turėtų atitikti nustatytą lygį.

(5) Or. en

Pagrindimas

Ketvirtojoje taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ataskaitoje nurodoma, kad esama 
50 % galimybės išlaikyti +2°C temperatūros kilimą, jei pramoninės šalys išmetamą teršalų 
kiekį iki 2020 m. sumažintų 25–40 % , palyginti su 1990 m. lygiu, ir I priede neįvardytos šalys 
labai pakeistų įprastinius veiklos būdus.   Kuo ilgiau bus delsiama mažinti išmetamą teršalų 
kiekį, tuo brangiau kainuos tai padaryti, todėl ES, imdamasi vidaus priemonių, tikslą 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį 30 % turėtų pasirinkti kaip pradinį atskaitos tašką.

Pakeitimas 81
Urszula Krupa

Angelika Niebler
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(11) Visas Bendrijos leidimų skaičius 
turėtų būti mažinamas tolygiai, 
skaičiuojant nuo 2008–2012 m. laikotarpio 

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

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

(6) Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ekonominio efektyvumo principą, grafike matyti, kad neįmanoma tolygiai 
mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tik bendra tendencija gali būti 
tolygi.

Pakeitimas 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Angelika Niebler
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 21 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m.
praneštu kiekiu, atsižvelgiant į sistemos 
taikymo srities išplėtimo nuo 2005–
2007 m. iki 2008–2012 m. laikotarpio 
poveikį ir prekybos sektoriaus 2005 m. 
išmetamųjų teršalų duomenis, naudotus 
vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 2008–
2012 m. nacionalinius paskirstymo planus;
todėl 2020 m. galima išduoti daugiausia 
1720 milijonų leidimų. Tikslūs išmetamųjų 
teršalų kiekiai bus apskaičiuoti tuomet, kai 
valstybės narės išduos leidimus pagal 
Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, nes tam 

(12)  Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 40 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 1990 m.
praneštu kiekiu, atsižvelgiant į sektorius, 
kurie įtraukti į Bendrijos sistemą ir kurių 
dalis, mažinant išmetamą teršalų kiekį, 
bus du trečdaliai, atsižvelgiant į 2005 m. 
patvirtintą išmetamųjų teršalų kiekį, 
pastarieji metai nustatomi ataskaitiniais 
vertinant pastangas, taip pat atsižvelgiant 
į sistemos taikymo srities išplėtimo nuo 
2005–2007 m. iki 2008–2012 m. 
laikotarpio poveikį ir prekybos sektoriaus 
2005 m. išmetamųjų teršalų duomenis, 
naudotus vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 
2008–2012 m. nacionalinius paskirstymo 
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tikriems įrenginiams suteikiami leidimai 
bus patvirtinti su sąlyga, kad jų išmetamas 
teršalų kiekis būtų pagrįstas ir patikrintas. 
Kai 2008–2012 m. laikotarpio leidimai bus 
išduoti, Komisija paskelbs visą Bendrijos 
leidimų skaičių. Visą Bendrijos leidimų 
skaičių reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į 
įrenginius, kuriems Bendrijos sistema 
pradedama taikyti 2008–2012 m. 
laikotarpiu arba nuo 2013 m.

planus. Tikslūs išmetamųjų teršalų kiekiai 
bus apskaičiuoti tuomet, kai valstybės 
narės išduos leidimus pagal Komisijos 
sprendimus dėl 2008–2012 m. nacionalinių 
paskirstymo planų, nes tam tikriems 
įrenginiams suteikiami leidimai bus 
patvirtinti su sąlyga, kad jų išmetamas 
teršalų kiekis būtų pagrįstas ir patikrintas. 
Kai 2008–2012 m. laikotarpio leidimai bus 
išduoti, Komisija paskelbs visą Bendrijos 
leidimų skaičių. Visą Bendrijos leidimų 
skaičių reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į 
įrenginius, kuriems Bendrijos sistema 
pradedama taikyti 2008–2012 m. 
laikotarpiu arba nuo 2013 m.

(7) Or. en

Pagrindimas

Iki šiol mokslininkų sutarimu nustatyta saugi riba, kad būtų išvengta blogiausio klimato 
kaitos poveikio, buvo 450 milijonųjų dalių, tačiau remiantis naujais duomenimis kritinė riba 
yra jau 350 milijonųjų dalių. Tuomet ŠESD kiekis iki 2030 m. sumažėtų ne mažiau nei 60 %, o 
iki 2050 m. – 100 %. Norint taip sumažinti ŠESD kiekį prognozuojamu ir ekonomišku būdu, 
reikia nustatyti reiklesnį ŠESD kiekio sumažinimo iki 2020 m. tikslą.

Pakeitimas 83
Caroline Lucas

Angelika Niebler
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

nes tam tikriems įrenginiams suteikiami 
leidimai bus patvirtinti su sąlyga, kad jų 
išmetamas teršalų kiekis būtų pagrįstas ir 
patikrintas. Kai 2008–2012 m. laikotarpio 
leidimai bus išduoti, Komisija paskelbs 
visą Bendrijos leidimų skaičių. Visą 
Bendrijos leidimų skaičių reikėtų 
pakoreguoti atsižvelgiant į įrenginius, 
kuriems Bendrijos sistema pradedama 
taikyti 2008–2012 m. laikotarpiu arba nuo 
2013 m.

(8) Or. en

Pagrindimas

Ketvirtojoje taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ataskaitoje nurodoma, kad esama 
50 proc. galimybės išlaikyti +2°C temperatūros kilimą, jei pramoninės šalys išmetamą teršalų 
kiekį iki 2020 m. sumažintų 25–40 % , palyginti su 1990 m. lygiu, ir I priede neįvardytos šalys 
labai pakeistų įprastinius veiklos būdus.   Kuo ilgiau bus delsiama mažinti išmetamą teršalų 
kiekį, tuo brangiau kainuos tai padaryti, todėl ES, imdamasi vidaus priemonių, tikslą 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį 30 % turėtų pasirinkti kaip pradinį atskaitos tašką.

Pakeitimas 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Angelika Niebler
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 21 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m. 
praneštu kiekiu, o tai yra daugiau negu 
30 % mažesnis išmetamųjų teršalų kiekis, 
palyginti su 1990 m., atsižvelgiant į 
sistemos taikymo srities išplėtimo nuo 
2005–2007 m. iki 2008–2012 m. 
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vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 2008–
2012 m. nacionalinius paskirstymo planus; 
todėl 2020 m. galima išduoti daugiausia 
1720 milijonų leidimų. Tikslūs išmetamųjų 
teršalų kiekiai bus apskaičiuoti tuomet, kai 
valstybės narės išduos leidimus pagal 
Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, nes tam 
tikriems įrenginiams suteikiami leidimai 
bus patvirtinti su sąlyga, kad jų išmetamas 
teršalų kiekis būtų pagrįstas ir patikrintas. 
Kai 2008–2012 m. laikotarpio leidimai bus 
išduoti, Komisija paskelbs visą Bendrijos 
leidimų skaičių. Visą Bendrijos leidimų 
skaičių reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į 
įrenginius, kuriems Bendrijos sistema 
pradedama taikyti 2008–2012 m. 
laikotarpiu arba nuo 2013 m.

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

(9) Or. en

Pagrindimas

Paprastai atskaitos pagrindas yra 1990 m.  Todėl taikant ES LPS iki 2020 m. apytikris 
sumažintas CO2 kiekis procentais turėtų būti nurodomas jį palyginant su 1990 m. lygiu. Tai 
ypač svarbu vedant tarptautines derybas, kurių metu ES turi parodyti, ką ji pasiekė nuo 
1990 m. Europos Komisija nurodė 30 % dydį 2008 m. gegužės 15 d. vykusiame EP klausyme.

Pakeitimas 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Angelika Niebler
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

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

(10) Or. en

Pagrindimas

Paprastai atskaitos pagrindas yra 1990 m.  Todėl taikant ES LPS iki 2020 m. apytikris 
sumažintas CO2 kiekis procentais turėtų būti nurodomas jį palyginant su 1990 m. lygiu. Tai 
ypač svarbu vedant tarptautines derybas, kurių metu ES turi parodyti, ką ji pasiekė nuo 
1990 m. Europos Komisija nurodė 30 % dydį 2008 m. gegužės 15 d. vykusiame EP klausyme.

Pakeitimas 86
Johannes Blokland

Angelika Niebler
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 21 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m. 
praneštu kiekiu, atsižvelgiant į sistemos 

(12) Šis indėlis – taikant Bendrijos sistemą 
2020 m. 21 % sumažėjęs išmetamųjų 
teršalų kiekis, palyginti su 2005 m. 
praneštu kiekiu, atsižvelgiant į sistemos 
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taikymo srities išplėtimo nuo 2005–
2007 m. iki 2008–2012 m. laikotarpio 
poveikį ir prekybos sektoriaus 2005 m. 
išmetamųjų teršalų duomenis, naudotus 
vertinant Bulgarijos ir Rumunijos 2008–
2012 m. nacionalinius paskirstymo planus; 
todėl 2020 m. galima išduoti daugiausia 
1720 milijonų leidimų. Tikslūs išmetamųjų 
teršalų kiekiai bus apskaičiuoti tuomet, kai 
valstybės narės išduos leidimus pagal 
Komisijos sprendimus dėl 2008–2012 m. 
nacionalinių paskirstymo planų, nes tam 
tikriems įrenginiams suteikiami leidimai 
bus patvirtinti su sąlyga, kad jų išmetamas 
teršalų kiekis būtų pagrįstas ir patikrintas. 
Kai 2008–2012 m. laikotarpio leidimai bus 
išduoti, Komisija paskelbs visą Bendrijos 
leidimų skaičių. Visą Bendrijos leidimų 
skaičių reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į 
įrenginius, kuriems Bendrijos sistema 
pradedama taikyti 2008–2012 m. 
laikotarpiu arba nuo 2013 m.

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

(11) Or. en

Pagrindimas

Ribos turi būti ne tik didinamos. Kai įrenginiams netaikoma ES LPS, svarbu mažinti bendrą 
leidimų skaičių, siekiant, kad likusiems įrenginiams nebūtų lengviau atitikti nustatytą 
viršutinę ribą.

Pakeitimas 87
Thomas Ulmer

Angelika Niebler
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo būdas 

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

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

(12) Or. en

Pagrindimas

Jei norima sukurti rentabilią ir efektyvią prekybos išmetamųjų dujų leidimais sistemą, kuri 
tikrai padėtų mažinti taršą mažiausiomis sąnaudomis, aukcionai nėra pats geriausias būdas. 
ECOFYS atliktas Tarptautinės energiją vartojančių sektorių federacijos (angl. IFIEC) metodo 
tyrimas įrodo, kad santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba grindžiami leidimai – tai 
geresnė sistema, kuri ekologiškai veiksmingesnė mažiausiomis sąnaudomis.

Pakeitimas 88
Amalia Sartori

Angelika Niebler
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Nors 
pagal bendrą sistemos leidimų skaičių 
užtikrinama, kad išmetamųjų teršalų 
kiekis sumažės, ūkio patiriamos išlaidos 
esant nemokamam leidimų skirstymui yra 
lygios išmetamųjų teršalų kiekio 
sumažinimo išlaidoms, o ūkio patiriamos 
išlaidos vykdant leidimų aukcionus yra 
lygios išmetamų teršalų kiekio 
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pat konkurencijos sąlygos, kaip ir 
esamiems įrenginiams.

sumažinimo išlaidoms kartu su likusių 
išmetamųjų teršalų išlaidomis. Nors 
pardavimas aukcione ir nemokamas 
paskirstymas yra vienodai veiksmingi 
siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį, leidimų pardavimas aukcione 
sukelia didesnes bendras išlaidas ir todėl 
yra mažiau veiksmingas, nei nemokamas 
paskirstymas. Tačiau leidimų pardavimas 
aukcione yra veiksmingesnis siekiant 
sumažinti elektros energijos sektoriaus 
išmetamų teršalų kiekį, kadangi elektros 
energijos gamyba neišskiriant CO2, kuri 
neįtraukta į šios direktyvos taikymo sritį, 
turės didelį pranašumą išlaidų požiūriu 
prieš kurą deginančius įrenginius. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo pramonei
būdas turėtų būti nemokamas 
paskirstymas, nes jis toks pat veiksmingas 
ir  ne toks brangus, todėl yra 
veiksmingiausias ekonominiu požiūriu.  
Tačiau aukcionai turėtų būti pagrindinis 
leidimų paskirstymo elektros energijos 
gamybai būdas, kadangi šiame sektoriuje 
jis veiksmingesnis. Taikant aukcionų 
sistemą elektros energijos gamybos 
sektoriuje, turėtų būti išvengta netikėtai 
didelio pelno, o naujiems rinkos dalyviams 
ir sparčiau nei vidutiniškai augančios 
ekonomikos šalims būtų sudarytos tokios 
pat konkurencijos sąlygos, kaip ir 
esamiems įrenginiams.

(13) Or. en

Pagrindimas

Prekybos sistemos veiksmingumas siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį priklauso vien 
nuo leidimų skaičiaus sistemoje.  Kaip galiausiai paskirstomi šie leidimai – per aukcionus ar 
nustatant santykinius taršos rodiklius – neturi įtakos bendrai leidimų apimčiai ir todėl neturi 
poveikio aplinkos apsaugos rezultatams, kurių siekiama pagal sistemą. Pagrindinis skirtumas 
tarp šių dviejų paskirstymo sistemų yra bendros pramonės sektoriaus  išlaidos: skirstant 
nemokamai, ūkio išlaidos lygios išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo išlaidoms.  Rengiant 
aukcionus, ūkio išlaidos yra lygios išmetamųjų teršalų sumažinimo išlaidoms ir likusių 
išmetamųjų teršalų išlaidoms.
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Pakeitimas 89
Lambert van Nistelrooij

Angelika Niebler
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo būdas 
turėtų būti aukcionai, nes paprastai 
laikoma, kad tai paprasčiausia ir 
ekonomiškai veiksmingiausia sistema 
daugelyje sektorių, kurie įtraukti į 
Bendrijos sistemą. Be kita ko, taip turėtų 
būti išvengta netikėtai didelio pelno, o 
naujiems rinkos dalyviams ir sparčiau nei 
vidutiniškai augančios ekonomikos šalims 
būtų sudarytos tokios pat konkurencijos 
sąlygos, kaip ir esamiems įrenginiams. Kol 
dar nesudarytas tarptautinis susitarimas, 
kuris užtikrins vienodas sąlygas 
sektoriuose, kurie yra įtraukti į Bendrijos 
sistemą, Komisija turėtų įvertinti tuos 
sektorius, kurie turi neproporcingai 
didelių trūkumų, atsiradusių dėl 
aukcionų, ir jiems galėtų būti netaikoma 
ši sistema.

(14) Or. en

Pagrindimas

Kai kurie sektoriai turi neproporcingai didelių aukcionų trūkumų (pvz., daug energijos 
sunaudojantys sektoriai). Šiems sektoriams galėtų būti taikoma išimtis.
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Pakeitimas 90
Urszula Krupa

Angelika Niebler
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(14) Valstybių narių, kuriose pajamos 
vienam gyventojui santykinai mažesnės, o 
augimo perspektyvos geresnės, pastangoms 
remti būtina parengti kitus mechanizmus. 
70% visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005 m. 
išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo ir 
ekonomikos augimo Bendrijoje, 30% šio 
kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio. Paskirstant šiuo 
30% reikėtų atsižvelgti į pajamų vienam 
gyventojui lygį 2005 m. bei ekonomikos 
augimo perspektyvas valstybėse narėse ir 
daugiau leidimų skirti toms valstybėms 
narėms, kuriose žemas pajamų vienam 
gyventojui lygis ir geros augimo 
perspektyvos. Valstybės narės, kuriose 
vidutinis pajamų vienam gyventojui lygis 
daugiau nei 20 % viršija Bendrijos vidurkį, 
turėtų prisidėti prie šio paskirstymo, 
išskyrus tuos atvejus, kai tiesioginės viso 
paketo išlaidos, apskaičiuotos 
SEC(2008) 85, viršija 0,7 % BVP. 
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turėtų prisidėti prie šio paskirstymo, 
išskyrus tuos atvejus, kai tiesioginės viso 
paketo išlaidos, apskaičiuotos 
SEC(2008) 85, viršija 0,7 % BVP. 

(15) Or. pl

Pagrindimas

Palyginti su turtingesnėmis valstybėmis narėmis, šalims, kuriose žemas pajamų vienam 
gyventojui lygis, reikia skirti daug didesnę paramą nei papildomi 10 % leidimų, paskirstomų 
minėtoms šalims. Geriausias būdas remti šias šalis – suteikti joms galimybę vystytis taip pat, 
kaip vystėsi turtingesnės šalys, kai išmetamų teršalų kiekis nebuvo ribojamas.

Pakeitimas 91
Riitta Myller

Angelika Niebler
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(14) Visos valstybės narės turės nemažai 
investuoti, kad iki 2020 m. sumažintų savo 
CO2 taršos intensyvumą, o valstybės narės, 
kurių pajamos vienam gyventojui vis dar 
gerokai mažesnės už Bendrijos vidurkį ir 
kurios dar tik vejasi turtingesnes valstybes 
nares, taip pat turės dėti daug pastangų, kad 
pagerintų energijos vartojimo efektyvumą. 
Siekiant užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymui Bendrijos vidaus rinkoje ir 
užtikrinti didžiausią ekonominį efektyvumą 
ES pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, būtų nepagrįsta atskirų 
valstybių narių ekonomikos sektoriams 
Bendrijos sistemoje taikyti skirtingą tvarką. 
Todėl valstybių narių, kuriose pajamos 
vienam gyventojui santykinai mažesnės, o 
augimo perspektyvos geresnės, pastangoms 
remti būtina parengti kitus mechanizmus. 
90 % visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005–2007 m. 
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išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo ir 
ekonomikos augimo Bendrijoje, 10 % šio 
kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos poveikio. Paskirstant šiuo 
10 % reikėtų atsižvelgti į pajamų vienam 
gyventojui lygį 2005 m. bei ekonomikos 
augimo perspektyvas valstybėse narėse ir 
daugiau leidimų skirti toms valstybėms 
narėms, kuriose žemas pajamų vienam 
gyventojui lygis ir geros augimo 
perspektyvos. Valstybės narės, kuriose 
vidutinis pajamų vienam gyventojui lygis 
daugiau nei 20 % viršija Bendrijos vidurkį, 
turėtų prisidėti prie šio paskirstymo, 
išskyrus tuos atvejus, kai tiesioginės viso 
paketo išlaidos, apskaičiuotos 
SEC(2008) 85, viršija 0,7 % BVP.

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

Or. fi

Pagrindimas

Emisijos leidimų paskirstymas turėtų būti apskaičiuojamas remiantis bent dvejų metų vidutine 
verte, o ne vienų metų duomenimis. Emisijos kiekis vienais metais gali skirtis nuo kiekio kitais 
metais dėl natūralių priežasčių. Tai reiškia, kad atskaitos tašku reikėtų pasirinkti tam tikrą 
laikotarpį, o ne vienus metus. Be to, Komisijos pasiūlyme teigiama, kad Komisija norėtų į 
palyginimą įtraukti 2006 m. išmetamųjų teršalų duomenis, kai jie bus gauti. Svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, kad skaičiavimas remiantis kelerių metų duomenimis nepakeis Bendrijos emisijos 
leidimų sistemos.

Pakeitimas 92
Jens Holm

Angelika Niebler
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(14a) Pagal šią direktyvą valstybėms 
narėms neturėtų būti užkertamas kelias 
išlaikyti arba sukurti kitų papildomų ar 
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tokį pat poveikį turinčių politikos krypčių 
ar priemonių, kurias taikant būtų 
sprendžiamas sektorių, kurie įtraukti į 
Bendrijos sistemą, bendro poveikio 
klimato kaitai klausimas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į abejones dėl veiksmingiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
kontrolės priemonių, tikslinga leisti valstybėms narėms papildyti Bendrijos sistemą, į ES 
žvelgiant kaip į sudarančią galimybes mokytis iš įvairių požiūrių, kurios pagaliau sudarys 
pažangią patirtį.

Pakeitimas 93
Johannes Blokland

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(15) Siekiant sumažinti Bendrijos 
sistemos ekonominį poveikį, svarbu 80 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, grąžinti  į Europos šalių 
ekonomiką. Valstybėms narėms turėtų 
būti leista naudoti pajamas, siekiant 
kompensuoti vartotojams nuostolius, 
patiriamus dėl aukštesnių kainų, ir 
kompensuoti nuostolius įmonėms, 
patiriamus dėl didesnių išlaidų, pvz., 
mažinant neigiamą poveikį turinčius 
mokesčius. Taip pat būtų galima spręsti 
socialinius klausimus. Atsižvelgiant į tai, 
kiek daug pastangų reikia kovoti su 
klimato kaita ir prisitaikyti prie 
neišvengiamų jos padarinių, 20 % pajamų, 
gautų parduodant leidimus aukcionuose, 
turėtų būti skirta priemonėms, 
padėsiančioms išvengti miškų kirtimo ir 
skatinti jų apželdinimą ir atsodinimą, 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių 
ES regione, užtikrinti šiltnamio efektą 
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ir atsinaujinančios energijos fondą; 
finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui ir sudaryti 
palankesnes sąlygas prisitaikyti 
besivystančiose šalyse; spręsti socialinius 
klausimus, kaip antai galimo elektros 
kainų padidėjimo poveikis mažesnes arba 
vidutines pajamas gaunantiems namų 
ūkiams. Ši dalis yra gerokai mažesnė už 
numatomas grynąsias viešosios valdžios 
institucijų pajamas iš aukcionų, 
atsižvelgiant į potencialiai mažesnes pelno 
mokesčio pajamas. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti. 
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 straipsnio 
3 dalyje numatyto įpareigojimo pranešti 
apie tam tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

sukeliančių dujų surinkimą ir geologinį 
saugojimą ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse. Ši dalis 
yra gerokai mažesnė už numatomas 
grynąsias viešosios valdžios institucijų 
pajamas iš aukcionų, atsižvelgiant į 
potencialiai mažesnes pelno mokesčio 
pajamas. Be to, parduodant leidimus 
aukcione gautas pajamas reikėtų panaudoti 
Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti. 
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 straipsnio 
3 dalyje numatyto įpareigojimo pranešti 
apie tam tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius pajamų paskirtį, padidėja gerovės užtikrinimo kaštai, susiję su tikslų klimato kaitos 
srityje įgyvendinimu, nes valstybės narės turės nedaug galimybių subalansuoti padidėjusias 
realias anglies dioksido leidimų kainas, kompensuodamos nuostolius vartotojams mažesniu 
pajamų mokesčiu, o įmonėms – mažesniu pelno mokesčiu. Dėl šios priežasties turėtų būti 
nustatyta tik 20 % pajamų, gautų aukcionuose, paskirtis – skirti didžiausią dėmesį miškų 
kirtimo mažinimui ir t. t. ir prisitaikymo priemonėms.
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Pakeitimas 94
Anne Laperrouze

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

ES turi būti pasiruošusi daugiau investuoti į technologijas, susijusias su energetika ir 
padedančias mažinti išmetamo CO2 kiekį, nes tokių technologijų reikia norint įgyvendinti 
pastangas sumažinti išmetamų dujų kiekį nuo dabar iki 2050 m. Jeigu visos pajamos būtų 
naudojamas Bendrijos lygmeniu, būtų sudarytos sąlygos tinkamai organizuoti ES mokslinius 
tyrimus, kurie prilygtų, pvz., JAV ir Japonijoje atliekamiems tyrimams.

Pakeitimas 95
Caroline Lucas

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 

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

įnašus į Pasaulinį energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
fondą; finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui ir 
sudaryti palankesnes sąlygas prisitaikyti 
besivystančiose šalyse; spręsti socialinius 
klausimus, kaip antai galimo elektros kainų 
padidėjimo poveikis mažesnes arba 
vidutines pajamas gaunantiems namų 
ūkiams. Bent 50 % pajamų turėtų būti 
panaudojamos siekiant prisidėti prie 
būtinų su klimatu susijusių veiksmų 
besivystančiose šalyse. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti. 
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 straipsnio 
3 dalyje numatyto įpareigojimo pranešti 
apie tam tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

Or. en

Pakeitimas 96
Dorette Corbey

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Norint skatinti 
naujoves, valstybės narės turi grąžinti 
bent 50 % iš aukcionų gautų pajamų 
dalyvaujančioms įmonėms, kad jos galėtų 
investuoti į švarias technologijas, 
įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą 
užtikrinančias technologijas.  Reikėtų 
įtraukti nuostatas dėl iš aukciono gautų 
lėšų naudojimo šiems tikslams stebėsenos. 
Toks pranešimas neatleidžia valstybių 
narių nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje 
numatyto įpareigojimo pranešti apie tam 
tikras nacionalines priemones. Šia 
direktyva neprieštaraujama jokiems 
būsimų valstybės pagalbos procedūrų, 
kurių gali būti imamasi pagal Sutarties 
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87 ir 88 straipsnius, rezultatams. 

Or. nl

Pagrindimas

Bent pusė iš aukcionų gautų pajamų turi būti grąžinama dalyvaujančioms įmonėms su sąlyga, 
kad šie pinigai bus investuojami į švarias arba su anglies dioksido surinkimu ir saugojimu 
(angl. CCS) susijusias technologijas.

Pakeitimas 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

Or. en

Pagrindimas

Visos iš aukcionų gautos pajamos turėtų būti naudojamos problemoms, kilusioms dėl klimato 
kaitos, spręsti.

Pakeitimas 98
Jens Holm

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į problemos rimtumą ir skubumą, visos pajamos, gautos parduodant leidimus 
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aukcionuose, turėtų būti skirtos priemonėms, skirtoms šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijai sumažinti, atsinaujinančiai energijai plėtoti, kovoti su miškų naikinimu, padėti 
besivystančioms šalims prisitaikyti prie klimato kaitos ir padėti nedidelių pajamų namų 
ūkiams veiksmingiau naudoti energiją.

Pakeitimas 99
Lambert van Nistelrooij

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 50% 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose 2013–2020 m. laikotarpiu
turėtų būti skirta šiems tikslams: mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį; prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių; finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
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mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti naujoves, susijusias su prisitaikymu prie klimato kaitos, procentinė dalis 
turėtų būti padidinta nuo 20 % iki 50 %. Be to, rinkos priemonės, tokios kaip miškininkystės 
sektoriaus anglies dioksido kreditai, yra veiksmingiausias būdas suteikti būtinų paskatų ir 
investicijų besivystančioms šalims, kad šios stabdytų miškų kirtimą, taip pat įsitrauktų į 
tvaraus miškų atsodinimo ir apželdinimo projektus ir veiklą.

Pakeitimas 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 50% 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, visoje Bendrijoje turėtų būti 
skirta šiems tikslams: mažinti šiltnamio 
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sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

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

Or. fr
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Pagrindimas

ES turi būti pasiruošusi daugiau investuoti į technologijas, susijusias su energetika ir 
padedančias mažinti išmetamo CO2 kiekį, nes tokių technologijų reikia norint įgyvendinti 
pastangas sumažinti išmetamų dujų kiekį nuo dabar iki 2050 m. Jeigu visos pajamos būtų 
naudojamas Bendrijos lygmeniu, būtų sudarytos sąlygos tinkamai organizuoti ES mokslinius 
tyrimus, kurie prilygtų, pvz., JAV ir Japonijoje atliekamiems tyrimams.

Pakeitimas 101
Anders Wijkman

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 50 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
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viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

Or. en

Pakeitimas 102
Urszula Krupa

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį;
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20% 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių; finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą ir prisitaikyti prie 
klimato kaitos; plėtoti atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, kad būtų galima 
įvykdyti ES įsipareigojimą užtikrinti iki 
2020 m. 20 % visos energijos gauti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
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užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą20; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą20; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

20  COM(2006) 583, 2006 10 6. 20  COM(2006) 583, 2006 10 6.

Or. pl

Pagrindimas

Daugiau prasmės būtų naudoti pajamas, gautas parduodant leidimus aukcionuose, siekiant 
sumažinti klimato kaitą, nei kovoti su spėjamomis priežastimis, kurios dar nėra visiškai 
moksliškai pagrįstos. Klimato kaitos priežastys dar nebuvo visiškai ištirtos ir jos gali būti 
pasikartojančios.
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Pakeitimas 103
Antonio De Blasio

Angelika Niebler
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą1; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, 20 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių; finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama; 
plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti ES 
įsipareigojimą užtikrinti iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą; užtikrinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą ir 
geologinį saugojimą; finansuoti įnašus į 
Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančios energijos fondą1; 
finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui ir sudaryti 
palankesnes sąlygas prisitaikyti 
besivystančiose šalyse; spręsti socialinius 
klausimus, kaip antai galimo elektros kainų 
padidėjimo poveikis mažesnes arba 
vidutines pajamas gaunantiems namų 
ūkiams. Ši dalis yra gerokai mažesnė už 
numatomas grynąsias viešosios valdžios 
institucijų pajamas iš aukcionų, 
atsižvelgiant į potencialiai mažesnes pelno 
mokesčio pajamas. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
visų pirma panaudoti finansuoti ir skatinti 
investicijas, skirtas į aplinką išmetamų 
dujų kiekiui sumažinti bei Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
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pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

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

Or. hu

Pakeitimas 104
Jens Holm

Angelika Niebler
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15a) Siekiant užtikrinti tinkamą 
pusiausvyrą tarp veiksmų, padėsiančių 
kovoti su klimato kaita ES viduje ir 
prisitaikyti prie jos padarinių, ir veiksmų, 
kurių imamasi trečiosiose šalyse, 50 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti investuojama ES 
viduje, o likusioji dalis – trečiosiose 
šalyse, kad būtų atsižvelgiama į tai, jog jos 
patiria didesnį klimato kaitos poveikį ir 
turi mažiau išteklių kovoti su juo, ir į tai, 
kad pramoninės šalys istoriniu požiūriu 
yra atsakingos už šios problemos 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Besivystančios šalys paprastai patiria neproporcingą klimato kaitos poveikį, nepaisant to, kad 
istoriniu požiūriu mažai prisidėjo prie šios  problemos Dažnai jos neturi lėšų, kad galėtų 
finansuoti švelninančias priemones.  Dėl šios priežasties pageidautina, kad pajamos, gautos 
parduodant leidimus aukcionuose, būtų paskirstomos besivystančioms šalims ir Europos 
Sąjungoje vykdomiems projektams.
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Pakeitimas 105
Jens Holm

Angelika Niebler
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15b) Siekiant skatinti teisingą ir 
ekonomiškai efektyvų projektų trečiosiose 
šalyse paskirstymą ir pažangiosios 
patirties, susijusios su visa 15 
konstatuojamojoje dalyje minima veikla, 
skleidimą, reikėtų parengti priemones, 
kurios padėtų užtikrinti veiksmingą 
dalijimąsi informacija apie skirtingų 
valstybių narių vykdomus projektus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybių narių projektai, kurie buvo parengti įgyvendinant įsipareigojimus pagal 
10 straipsnio 3 dalį, būtų gerai koordinuojami siekiant užtikrinti, kad lėšų būtų skiriama 
labiausiai reikalingiems ir veiksmingiems projektams ir kad jų nebūtų skiriama kitiems 
projektams, kuriais siekiama tų pačių tikslų.

Pakeitimas 106
Karl-Heinz Florenz

Angelika Niebler
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15a) Turint mintyje pasaulio miškų 
kirtimo apimtį ir tempą, būtina įrenginių 
operatoriams suteikti galimybę naudoti 
kreditus, likusius iš neiškirstų miškų, 
apželdintų miškų ir atsodintų miškų 
projektų ir veiklos besivystančiose šalyse, 
ir užtikrinti, kad pajamos, gautos iš 
prekybos aukcione pagal Bendrijos 
sistemą, yra naudojamos besivystančių 
šalių gebėjimų ugdymui remti  tam, kad jų 
miškininkystės projektai ir veikla būtų 
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patikima tarptautinėje anglies dioksido 
rinkoje. Be to, ES turėtų įkurti 
tarptautiniu mastu pripažįstamą ir rinkos 
principais grindžiamą miškų kirtimo 
mažinimo ir apželdinimo miškais bei 
miškų atsodinimo sistemą. Valstybės 
narės savanoriškos koalicijos principu 
turėtų skirti lėšų ES arba tarptautiniam 
fondui, kurio tikslas remti gebėjimų 
ugdymą. 

Or. en

Pagrindimas

Rinkos principu grindžiamos priemonės – tai efektyviausias būdas teikti būtinas iniciatyvas ir 
investicijas besivystančioms šalims tam, kad šios stabdytų miškų kirtimą ir įsitrauktų į tvaraus 
miškų apželdinimo ir atsodinimo projektus bei veiklą.  Lėšos, gautos iš išmetamo dujų kiekio 
leidimų prekybos turėtų būti naudojamos gebėjimų ugdymui, kuris bus patikimo rinkos 
principais grindžiamo vengimo kirsti miškus, juos apželdinimo ir atsodinimo projektų bei 
veiklos besivystančios šalyse, remti.  

Pakeitimas 107
Anders Wijkman

Angelika Niebler
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

Turint mintyje pasaulio miškų kirtimo 
apimtį ir tempą, būtina pajamas iš 
aukcionų pagal Bendrijos sistemą skirti 
miškų kirtimui mažinti, tvariam naujų 
miškų sodinimui ir atsodinimui didinti. Be 
to, ES turėtų įkurti tarptautiniu mastu 
pripažįstamą miškų kirtimo mažinimo ir 
apželdinimo miškais bei miškų atsodinimo 
sistemą. Valstybės narės turėtų skirti 
pajamas ES arba tarptautiniam fondui, 
kuris jas vėliau paskirstytų įvairioms 
šalims šioms arba kitoms problemoms 
spręsti.

Or. en
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Pakeitimas 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Angelika Niebler
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15a) Energija – tai vienas iš pagrindinių 
žmogaus poreikių, tačiau vis daugėja ES 
piliečių, kurie neišgali apmokėti elektros 
energijos sąskaitų ir tampa 
vadinamaisiais energijos nepriteklių 
jaučiančiais vartotojais.  Vyresnio 
amžiaus žmonės, neįgalūs asmenys ir 
mažas pajamas turintys namų ūkiai – tai 
labiausiai pažeidžiami klientai.  Todėl 
valstybės narės turėtų parengti 
nacionalinius veiksmų planus, pagal 
kuriuos būtų sprendžiamas energijos 
nepritekliaus klausimas, ir užtikrinti 
būtiną energijos tiekimą pažeidžiamiems 
vartotojams. Dalis iš aukcionų gaunamų 
pajamų turėtų būti išleidžiama 
priemonėms, kurios padėtų sumažinti 
energijos nepriteklių.

Or. en

Pagrindimas

Pajamos iš aukcionų turėtų būti naudojamos energijos nepritekliui mažinti.

Pakeitimas 109
Johannes Blokland

Angelika Niebler
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(15a) Turint mintyje, kad iš aukcionų 
gaunamų pajamų, skirtų miškams kirsti, 
apželdinti ir atsodinti, gali neužtekti, kad 
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būtų sustabdytas miškų kirtimas 
pasaulyje, gali prireikti papildomų 
priemonių. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į tikrovę ir suvokti, kad prieš tai nurodytų problemų nepavyks išspręsti su 
20 % iš  aukcionų gaunamų pajamų.

Pakeitimas 110
Thomas Ulmer

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei norima sukurti rentabilią ir efektyvią prekybos išmetamųjų dujų leidimais sistemą, kuri 
tikrai padėtų mažinti taršą mažiausiomis sąnaudomis, aukcionai nėra pats geriausias būdas. 
ECOFYS atliktas Tarptautinės energiją vartojančių sektorių federacijos (angl. IFIEC) metodo 
tyrimas įrodo, kad santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba grindžiami leidimai – tai 
geresnė sistema, kuri ekologiškai veiksmingesnė mažiausiomis sąnaudomis.

Pakeitimas 111
Johannes Blokland

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius paprastai visus leidimus turėtų 
parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą. 
Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai turėtų būti suteikiami 
šilumos arba šalčio gamybai pasitelkus 
didelio naudingumo termofikaciją, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, jei 
šiluma arba šaltis tiekiamas į sektorių, 
kuriems gresia anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus, įrenginius. Leidimai 
šilumos ir šalčio gamintojams turėtų būti 
skirstomi taip pat kaip ir sektoriuose, 
kuriuose naudojama šiluma ir šaltis.

Or. en

Pagrindimas

Šiluma ir šaltį gaminantys įrenginiai turi būti traktuojami vienodai. Anglies dioksido 
surinkimą ir saugojimą (angl. CCS) reikia laikinai paskatinti, todėl jam netaikoma išimtis dėl 
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nemokamų leidimų.

Pakeitimas 112
Caroline Lucas

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Į produktų kainą reikėtų įtraukti visą anglies junginių kainą siekiant skatinti rinką rinktis 
klimatui palankesnį vartojimą. Nemokamas paskirstymas iškraipo rinkos mechanizmo 
veikimą, o visus leidimus parduodant aukcionuose nebūtų reikalingas didelis biurokratinis 
aparatas ir būtų kuo veiksmingiau atlyginama geriausius rezultatus rodantiems dalyviams.  
Anglies dioksido nutekėjimą ir nesąžiningą konkurenciją Europos produkcijai iš šalių, kurios 
neįsipareigojo dalyvauti visuotiniame tarptautiniame susitarime dėl klimato kaitos, reikėtų 
neutralizuoti nustatant reikalavimą grąžinti leidimus importuojant.

Adlib Express Watermark



AM\732961LT.doc 73/89 PE409.565v01-00

LT

Pakeitimas 113
Jens Holm

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(16) Taigi nuo 2013 m. kaip taisyklė visi 
leidimai turi būti parduodami aukcione, o 
už anglies dioksido surinkimą ir geologinį 
saugojimą nereikėtų teikti nemokamų 
leidimų, nes paskata tai daryti atsiranda 
todėl, kad išmetamųjų teršalų, kurie yra 
saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama.

Or. en

Pagrindimas

Visi leidimai paprastai nedelsiant turi būti parduodami aukcione.  To reikia, jei firmos turi 
turėti tinkamų skatinamųjų priemonių, kad apribotų dėl veiklos patiriamas išlaidas. Jei nėra 
laisvų asignavimų kitiems sektoriams, nėra poreikio sudaryti specialių susitarimų dėl bendros 
itin veiksmingos energijos gamybos, nes dėl jų būtų sukurtos nevienodos sąlygos, palyginti su 
regionų šilumos ir savaimine (angl. „ self-generated“) energija.

Pakeitimas 114
Anne Laperrouze

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šilumos gamybai turi būti taikomos tos pačios nuostatos dėl elektros energijos gamybos.  nes 
dėl atsitiktinio nuostatų taikymo šilumos gamybai iškreipiama konkurencija.

Pakeitimas 115
Lena Ek

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

2004/8/EB, jei yra ekonomiškai pagrįsta 
šilumos paklausa ir jei šiluma tiekiama į 
efektyviausius centrinio šildymo 
įrenginius, kurie atitinka Valstybės 
pagalbos aplinkosaugai gairių nuostatas, 
turėtų būti suteikiama nemokamų leidimų 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
kitiems šilumos gamintojams, 
nepriklausantiems Bendrijos sistemai.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos rinka yra konkurencinga, o didžiajai jos daliai, kurią sudaro atskiri iškastiniu kuru 
kūrenamos katilinės, leidimų prekybos sistema netaikoma. Energijos gamintojai negali 
centralizuoto šildymo įrangos išlaidas įtraukti į galutinę kainą, nors tokia įranga yra viena iš 
mažiausiai į aplinką išmetančių anglies dioksidą.  Norint išvengti didesnio išmetamų dujų 
kiekio toje šilumos rinkos, kurioje neprekiaujama leidimais, įrenginiai turi būti traktuojami 
taip pat, kaip ir tose rinkose, kuriose kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus.

Pakeitimas 116
Adam Gierek

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius paprastai visus leidimus turėtų 
parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą.
Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai pasitelkus didelio 
naudingumo termofikaciją, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, kad nebūtų 
iškraipoma konkurencija dėl didesnės CO2
kainos.     
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įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

Or. pl

Pagrindimas

Pagal ES leidimų prekybos sistemą šilumos gamybai taikomi reikalavimai turi atitikti tuos 
pačius reikalavimus, kurie taikomi šilumos gamybai, nepriklausančiai ES leidimų prekybos 
sistemai.   Termofikacijos įrenginiai, kurių našumas yra didesnis negu 20 MW, turi 
konkuruoti su termofikacijos įrenginiais, kurių našumas mažesnis negu 20 MW  ir kuriems 
netaikoma ES leidimų prekybos sistema. Siekiant neiškreipti konkurencijos reikėtų taikyti tas 
pačias sąlygas tiek šilumai, pagamintai naudojant didelio efektyvumo termofikacijos 
įrenginius, tiek šilumai, kurios gamybai buvo naudojami kiti energijos šaltiniai, kuriems 
suteikiami nemokami leidimai ir kurie remiami kitais būdais. Siekiant neiškreipti 
konkurencijos reikėti skirti nemokamus leidimus šilumai, pagamintai naudojant didelio 
efektyvumo termofikacijos įrenginius.

Pakeitimas 117
Dan Jørgensen

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius paprastai visus leidimus turėtų 
parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido, kuris išmetamas
naudojant iškastinį kurą surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Priemonių pagal kurias 
nustatomas kreditų suteikimas už dujų, 
kurios išmetamos naudojant anglies 
dioksido neišskiriantį kurą, surinkimą ir 
saugojimą, reikalavimai turi būti 
įgyvendinamos darniai. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
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termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

Or. en

Pagrindimas

Akmens anglimis kūrenamose jėgainėse kūrenti biomasę arba atliekas – tai vienas iš 
ekonomiškai efektyvių būdų padidinti atsinaujinančios energijos dalį Europoje. Būtina 
užtikrinti, kad kogeneracinės jėgainės ir anglies dioksido surinkimo bei kompleksodaros 
priemones yra patrauklus būdas.  Norint išsaugoti investicijas į anglies dioksido surinkimo 
bei kompleksodaros priemones siūloma skirti kreditus už saugomas šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kurios išmetamos į aplinką kūrenant kurą, kuris neišskiria anglies 
dioksido ir kuris išgauna šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aplinkos. 

Pakeitimas 118
Vladko Todorov Panayotov

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius paprastai visus leidimus turėtų 
parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 
sumažinimo kainą. Kai elektros 
gamintojai taip pat tiekia šilumą ir 
aušina, naudodamiesi didelio naudingumo 
termofikacija, kaip apibrėžta EB 
Direktyvoje 2004/8, elektros energijos 
gamybos įrenginiams turėtų būti skiriami 
nemokami leidimai šiai šilumai ir 
aušinimui, kad dėl padidėjusių CO2 
sumažinimo kaštų nebūtų iškraipoma 
konkurencija.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 119
Anders Wijkman

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 120
Jerzy Buzek

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Nemokami leidimai už šilumos gamybą turi būti suteikiami ne tik elektros energija 
gaminantiems įrenginiams , bet ir visiems kitiems energijos gamintojams, naudojantiems 
didelio naudingumo termofikacijos įrenginius.

Pakeitimas 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus 
turėtų parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 

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

galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą. 
Už į aplinką išmesto CO2 surinkimo 
įrenginius, transportavimo vamzdynus ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata rinkti ir 
saugoti anglies dioksidą atsiranda todėl, 
kad atsisakoma nereikalingų išmetamųjų 
teršalų, kurie yra saugomi, o kitu atveju 
būtų buvę išmesti i aplinką, leidimų.
Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai pasitelkus didelio 
naudingumo termofikaciją, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, jei nemokami 
leidimai suteikiami tokią šilumą 
gaminantiems įrenginiams kituose 
sektoriuose, kad nebūtų iškraipoma 
konkurencija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu paaiškinama, kad už išmetamų dujų surinkimą, transportavimą ir saugojimą 
nebus suteikiama nemokamų leidimų, tačiau CO2 saugojimas bus įskaičiuotas į stebėjimą ir 
dėl to nebus reikalaujama atsisakyti atitinkamo skaičiaus leidimų.  Šie paaiškinimai reikalingi 
kaip paskata rinkti ir saugoti į aplinką išmestas dujas.

Pakeitimas 122
Péter Olajos

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

nereikalaujama. Gaminant šilumą
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei yra ekonomiškai pagrįsta 
šilumos paklausa ir jei šiluma tiekiama į 
efektyviausius centrinio šildymo 
įrenginius, kurie atitinka Valstybės 
pagalbos aplinkosaugai gairių nuostatas, 
suteikiama nemokamų leidimų siekiant
užtikrinti vienodas sąlygas kitiems ES 
LPS nepriklausantiems šilumos 
gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos rinka yra konkurencinga, o didžiajai jos daliai, kurią sudaro individualios iškastiniu 
kuru kūrenamos katilinės, leidimų prekybos sistema netaikoma.  Norint išvengti didesnio 
išmetamų dujų kiekio toje šilumos rinkoje, kurioje neprekiaujama leidimais, įrenginiai turi 
būti traktuojami taip pat, kaip ir tose rinkose, kuriose kyla anglies dioksido nutekėjimo 
pavojus.

Pakeitimas 123
Christian Ehler

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomos paskatos neužtenka tam, kad būtų užtikrinta, jog greitai būtų pastatyta 12 
demonstracinių jėgainių. 

Pakeitimas 124
Norbert Glante

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Būtina patikrinta visus anglies dioksido saugojimo technologijas ir jo saugojimo formas. Dėl 
to būtina pastatyti 12 demonstracinių jėgainių.

Pakeitimas 125
Linda McAvan

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Santykinių taršos rodiklių taisyklė turėtų užtikrinti, kad atsižvelgiama į visą dėl termofikacijos 
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proceso į aplinką neišmetamo anglies dioksido kiekį, o didelio naudingumo termofikacijos 
įrenginiai nebūtų keičiami į mažo naudingumo katilines.

Pakeitimas 126
Urszula Krupa

Angelika Niebler
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

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

(16) Už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

Or. pl

Pagrindimas

Jei išmetamų dujų leidimų aukcionai bus taikomi visam elektros energijos sektoriui, labai 
padidėtų elektros energijos, kuri gaminama naudojant iškastinį kurą, kaina. Šalių, kurios 
elektros energijos sektoriuje naudoja iškastinį kurą (pvz., Lenkija), visuomenė ir šalies 
ekonomika negalėtų įveikti išaugusių kainų daromo poveikio.
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Pakeitimas 127
Caroline Lucas

Angelika Niebler
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

Pagrindinė ilgalaikė paskata rinkti ir 
saugoti anglies dioksidą bei diegti naujas 
atsinaujinančios energijos technologijas 
būtų ta, kad nebūtų reikalaujama 
atsisakyti leidimų už elektros energijos 
gamybos metu išmetamo C02 kiekį , kuris 
yra nuolat saugomas arba kurio buvo 
išvengta . Be to, siekiant, kad greičiau 
pradėtų veikti pirmieji komerciniai 
įrengimai, pajamos iš aukcionų ir 
papildomos išmokos iš naujiems rinkos 
dalyviams skirto rezervo turėtų būti 
skiriamos pirmiesiems dvylikai tokių 
įrengimų ES ar trečiosiose šalyse, 
ratifikavusiose būsimą tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjui rengiant 4 pakeitimą tos atsinaujinančios energijos technologijos, kurios nebuvo 
komerciškai patikrintos, įtraukiamos į papildomą finansavimo priemonę. Iki 2020 m. 180 GW  
galingumo nauja vėjo energijos įranga padėtų išvengti išmetamų dujų kiekio, tolygaus 70 % 
prekybos taršos leidimas sistemos siūlomam siekiui 21% sumažinti išmetamų dujų kiekį.  
Parama naujoms didelės apimties naujovėms atsinaujinančios energijos srityje reiškia dideles 
tikroviškas galimybes pradėti kurti technologijas, kurios žymiai prisidės prie siekiamų tikslų. 
Pranešėjas pabrėžė 4 pakeitimo pakeitimus.
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Pakeitimas 128
Adam Gierek

Angelika Niebler
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

Tam, kad anglies dioksidas būtų 
saugomas visą laiką, svarbiausia anglies 
dioksido rinkimo ir saugojimo paskata yra 
leidimų stoka. Be to, pajamos iš aukcionų 
turėtų būti skirtos 12 naujų parodomųjų 
jėgainių statybai. Naujiems sistemos 
dalyviams reikėtų skirti papildomus 
leidimus iš rezervų. Parodomosios 
jėgainės turėtų būti pasirinktos Komisijai 
skelbiant ES lygmens konkursus 
paraiškoms pateikti. Trečiosios šalys, 
kurios pasirašys būsimą tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, taip pat 
turėtų turėti galimybę gauti ES paramą.

Or. pl

Pagrindimas

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.
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Pakeitimas 129
Anne Laperrouze

Angelika Niebler
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

(16a) Šilumai, pagamintai kartu su 
elektros energija arba be jos, kuri 
vartojama pramonėje, rajonų apšildymui, 
arba vartojamai kitų vartotojų, nemokami 
leidimai turėtų būti skiriami tokia pačia 
proporcija, kaip ir kitiems pramonės 
sektoriams. Neatsižvelgiant į tai, ar šiluma 
gaminama kartu su elektros energija, ar 
ne, tiekiant šilumą centrinio šildymo 
įrenginius, kurie atitinka Valstybės 
pagalbos aplinkosaugai gairių nuostatas, 
turėtų būti suteikiama nemokamų leidimų 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
kitiems Bendrijos sistemai 
nepriklausantiems šilumos gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Šilumos gamybai turi būti taikomos tos pačios nuostatos dėl elektros energijos gamybos.  nes 
dėl atsitiktinio nuostatų taikymo šilumos gamybai iškreipiama konkurencija.

Pakeitimas 130
Chris Davies

Angelika Niebler
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

Pagrindinis ilgalaikis skatinimas rinkti ir 
saugoti anglies dioksidą būtų tas, kad 
nebūtų reikalaujama pateikti leidimus 
teršalams, kurie yra nuolat saugomi. Be 
to, norint greičiau pastatyti parodomąsias 
jėgaines, reikėtų naudoti iš aukcionų 
gautas pajamas bei iš naujiems dalyviams 
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skirtų rezervų 12 tokių ES jėgainių, 
kurios buvo atrinktos per Komisijos 
Europos Sąjungoje organizuotą konkursą 
paraiškoms teikti, suteikti papildomus 
leidimus.  Trečiosios šalys, kurios 
ratifikuos būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, taip pat turėtų turėti 
galimybę naudotis paramos priemone.

Or. en

Pagrindimas

Pagal prekybos taršos leidimas sistemą teikiamą paramą būtų galima suteikti lėšų šiems 
naujai besiformuojantiems technologijos poreikiams. Tačiau lėšų suteikimą riboja laikas, 
kiekis ir konkretus projektų skaičius. Taip pat reikėtų nustatyti, kad lėšos būtų skiriamos 
rengiant konkursus paraiškoms ir pasiūlymams pateikti. Siekiant užtikrinti politinę ir 
visuomenės paramą trečiosios šalies ir (arba) trečiųjų valstybių galimybė pasinaudoti 
parama neturėtų būti automatiškai įtraukta į 12 parodomųjų jėgainių statymą, tačiau joms 
turėtų būti skiriama papildoma ES parama.  

Pakeitimas 131
Christian Ehler

Angelika Niebler
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

Leidimai, kurie sudaro 125 % 
planuojamos gamybos apimties, 12 
parodomųjų jėgainių, kuriose įrengtos 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijos,  turėtų būti suteikti 
nemokamai.  Leidimai turėtų būti 
paskirstyti prieš dvejus metus nuo 
gamybos pradžios, t. y. anksčiausiai 2013 
m. 

Or. de

Pagrindimas

Kuo anksčiau bus suteikti nemokami leidimai, tuo anksčiau atsiras paskata investuoti.
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