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Pakeitimas 581
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis Išbraukta.

Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju
Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:
– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;
– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.
Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 
kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“
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Or. de

Pagrindimas

Dauguma šių problemų jau išspręsta pradėjus taikyti santykinių taršos rodiklių modelį. 
Taikant santykinius taršos rodiklius taip pat skatinamos investicijos į veiksmingesnes 
technologijas, o tai savo ruožtu suteikia konkurencinį pranašumą, turint mintyje labai 
išaugusias energijos kainas.

Pakeitimas 582
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis Išbraukta.

Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju
Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, taip pat pasitarusi 
su visais atitinkamais socialiniais 
partneriais, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:
– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį; 
– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
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dalyse, importuotojus.
Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, be 
kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, kuriuos 
įgyvendinant pasaulinis išmetamųjų teršalų 
kiekis mažėja tiek, kad būtų galima 
veiksmingai kovoti su klimato kaita, ir 
kuriuos galima stebėti, tikrinti ir taikyti 
privalomas vykdymo užtikrinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

10a straipsnis yra atsargumo priemonė, siekianti užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimui 
pažeidžiamuose sektoriuose, kur dar nepasiekta tarptautinių susitarimų.

Pakeitimas 583
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės daug elektros energijos 
vartojančioms įmonėms remti

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

3 straipsnio v punkte apibrėžtų daug 
elektros energijos vartojančių įrenginių 
operatoriai dalį leidimų gauna 
nemokamai, atsižvelgiant į CO2 kiekį, 
išmetamą gaminant jų vartojamą elektros 
energiją. Šis leidimų skaičius nustatomas 
remiantis santykiniais taršos rodikliais.
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– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;
– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.
Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 
kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“

Or. de

Pagrindimas

Padidindami elektros energijos kainas, elektros energijos tiekėjai perkels visas išlaidas, 
kurias patirs siūlomo visuotinio elektros energijos gamybos aukciono metu. Taigi galiausiai ši 
našta teks elektros energijos vartotojams. Tai reiškia, kad elektros energiją vartojantiems 
pramonės įrenginiams, visų pirma daug elektros energijos vartojančių pramonės šakų 
įrenginiams, teks didelė papildoma našta, dėl kurios kils pavojus tarptautiniam jų 
konkurencingumui.

Pakeitimas 584
Robert Goebbels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Importuotojams skirtas reikalavimas 
atsisakyti leidimų

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. produktų, 
nustatytų pagal toliau pateikiamoje 
2 dalyje nurodytas sąlygas ir kurių 
metodika nustatyta pagal 3 dalyje 
nurodytas sąlygas, importuotojai turi 
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atsisakyti leidimų arba turi teisę gauti 
nemokamų leidimų pagal 3 dalyje 
nurodytą tvarką.

– 2. Produktai, kuriems taikomos 1 dalies 
nuostatos – tai produktai, kuriems 
būdinga anglies dioksido šaltinių 
perkėlimo rizika ir kurie išsivysčiusių 
šalių atveju – pagaminti šalyse, kurios 
neprisiėmė panašių į ES įsipareigojimų 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, o sparčiai
besikuriančios ekonomikos šalių atveju –
nesukūrė tinkamų naujų veiksmų, 
kuriuos galima įvertinti, patikrinti ar apie 
juos pranešti. Atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus, Komisija, veikdama 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tvarką, iki 2010 m. birželio 30 d. sudaro 
šių kilmės šalių sąrašą.
Taip pat atsižvelgdama į 23 straipsnio 
2 dalyje numatytą tvarką, Komisija sudaro 
sektorių ir produktų, kuriems taikomas šis 
straipsnis, sąrašą ir įvertina anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo riziką pagal
10a straipsnio 8 dalyje nurodytus 
sektorius ir šiuos kriterijus:

a) emisijos leidimų sistemos poveikį 
gamybos sąnaudoms ribinės kainos (taip 
pat taikant alternatyvinę kainą) atžvilgiu, 
jei leidimai suteikiami nemokamai, ir 
vidutinės kainos atžvilgiu, jei leidimai 
parduodami aukcione;
b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingiausius metodus;
c) rinkos struktūrą, geografinę ir 
atitinkamų produktų rinką bei sektorių 
tarptautinę konkurenciją;
d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį;
e) nuspėjamus kiekvieno sektoriaus 
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visuotinės ir regioninės paklausos 
pokyčius;
f) sektoriaus prekių trasportavimo 
išlaidas;
g) investavimo į naujo tam tikro 
sektoriaus gamybos padalinio statybas 
išlaidas.
1 dalies nuostatos netaikomos 
importuotoms prekėms, pagamintoms 
šalyse ar regionuose, susijusiuose su ES 
emisijos leidimų sistema pagal šios 
direktyvos 25 straipsnio nuostatas.  
3. Leidimų, kurių importuotojai turės 
atsisakyti, kiekis lygus skirtumui tarp:
- vidutinio išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vienai Bendrijos 
mastu pagamintų atitinkamų prekių tonai, 
padauginto iš importuotų prekių kiekio 
tonomis. Vidutinį išmetamų dujų kiekį 
galima pakeisti palankesniu išmesto 
kiekio koeficientu, jei importuotojas, 
remdamasis Europos Sąjungos 
akredituoto tikrinimo subjekto atliktu 
auditu, gali pateikti įrodymų, kad jo 
produktų gamybos metu išmetama mažiau 
dujų nei vidutiniškai Europoje;
– ir vidutinio nemokamų leidimų, 
išduodamų šių produktų gamybai visoje 
Bendrijoje, kiekio.
Pirmojo ir antrojo dydžio skirtumas 
parodo: jei teigiamas – kiek leidimų 
importuotojai turi atsisakyti, jei neigiamas 
– kiek leidimų gali gauti nemokamai.
Siekdama nustatyti vidutinišką šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų visoje 
Bendrijoje gaminant įvairias prekes ar 
prekių rūšis, kiekį, Komisija, veikdama 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tvarką, atsižvelgia į išmestą kiekį, apie 
kurį pranešta ir kuris patikrintas pagal 
14 straipsnyje numatytas sąlygas.
4. Siekdama palengvinti importo leidimų 
atsisakymo apskaičiavimo metodo 
nustatymą pagal 3 dalį, Komisija gali 
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paprašyti gamintojų pranešti apie 
atitinkamų produktų gamybą ir 
pareikalauti nepriklausomo šio pranešimo 
patikrinimo pagal gaires, priimtas pagal 
14 ir 15 straipsnius. Šie reikalavimai gali 
apimti pranešimą apie išmetamą kiekį 
pagal ES emisijos leidimų sistemą, kuris
siejamas su kiekvieno produkto ar 
produktų rūšies gamyba.
5. Reglamentu, priimtu pagal 23 
straipsnio 2 dalį numatytą tvarką, 
nustatomos importuotojams skirtų leidimų 
atsisakymo ar nemokamo išdavimo 
sąlygos. Reglamentu taip pat nustatomos 
sąlygos, pagal kurias importuotojai, 
kuriems taikomas šis straipsnis, 
deklaruoja reikalingą leidimų atsisakymą 
importuotų prekių kiekio atžvilgiu.
6. Bendras leidimų, kuriuos valstybės 
narės gali parduoti aukcione pagal 10 
straipsnį, kiekis padidinamas tiek, kiek 
leidimų atsisakė importuotojai, kad 
įvykdytų 1 dalies reikalavimus, ir 
sumažinamas tiek, kiek leidimų pagal tą 
pačią dalį gavo importuotojai. Šis leidimų 
kiekis paskirstomas valstybėms narėms 
pagal 10 straipsnio 2 dalyje numatytas 
taisykles.
7. Papildomos aukciono pajamos, gautos 
vykdant reikalavimą importuotojams 
atsisakyti leidimų, paskirstomos 
valstybėms narėms pagal 6 dalyje 
numatytą tvarką. Valstybės narės sumoka 
50 proc. tų papildomų pajamų į 
Prisitaikymo prie klimato kaitos fondą.  
8. Siekdami laikytis atsisakymo 
reikalavimų pagal 1 dalį, importuotojai 
gali naudoti tiek leidimų, teršalų emisijos 
mažinimo vienetų (TMEV) ir patvirtintų 
teršalų emisijos mažinimo vienetų
(PTEMV), kiek procentų jų išnaudojo 
operatoriai per praėjusius metus, arba 
emisijos leidimus iš trečiosios šalies 
emisijos leidimų sistemos, kuri pripažinta 
kaip atitinkanti Bendrijos sistemai 
prilygstančių apribojimų lygį.
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Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn.
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

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

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

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

Ataskaitoje taip pat aprašoma 
įgyvendinimo priemonių, skirtų pasienio 
koregavimo mechanizmams, kaip 
numatyta 1–8 dalyse, sukurti, pažanga.

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Kad galėtume ekonomikos subjektams suteikti šiek tiek tikrumo įsigaliojus Kioto protokolui, 
turime nustatyti tvarką, kaip sukurti pasienio koregavimo mechanizmus, kuriais remiantis 
produktų iš šalių, kurios nepasirašė tarptautinio susitarimo, ES importuotojams ir ES 
operatoriams būtų sudaromos vienodos sąlygos.
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Pakeitimas 585
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. produktų, 
nustatytų pagal 2 dalyje nurodytas sąlygas 
ir kurių metodika nustatyta pagal 3 dalyje 
nurodytas sąlygas, importuotojai ir 
eksportuotojai turi atsisakyti leidimų arba 
turi teisę gauti nemokamų leidimų pagal 3 
dalyje nurodytą tvarką.
Produktai, kuriems taikomos 2 dalies 
nuostatos – tai produktai, kuriems 
būdinga anglies dioksido šaltinių 
perkėlimo rizika ir kurie išsivysčiusių 
šalių atveju – pagaminti šalyse, kurios 
neprisiėmė panašių į Europos Sąjungos 
įsipareigojimų sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o 
labiausiai pažengusių besivystančių šalių 
atveju – nesukūrė tinkamų naujų 
veiksmų, kuriuos galima įvertinti, 
patikrinti ar apie juos pranešti remiantis 
tarptautiniu mastu pripažintais metodais.
2. Atsižvelgdama į tarptautinių derybų 
rezultatus, Komisija, veikdama pagal 
23 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką, iki 
2010 m. birželio 30 d. sudaro kilmės šalių, 
kurioms taikoma 1 dalis, sąrašą.
Taip pat atsižvelgdama į 23 straipsnio 
2 dalyje numatytą tvarką, Komisija sudaro 
sektorių ir jų dalių, kurioms taikomas 
I priedas, bei produktų, kuriems taikomas 
šis straipsnis, sąrašą ir įvertina anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo riziką pagal 
10a straipsnio 8 dalyje nurodytus 
sektorius.
1 dalies nuostatos netaikomos 
importuotoms prekėms, pagamintoms 
šalyse ar regionuose, susijusiuose su ES 
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emisijos leidimų sistema pagal šios 
direktyvos 25 straipsnio nuostatas.  
3. Leidimų, kurių importuotojai turės 
atsisakyti, kiekis lygus skirtumui tarp:
- vidutinio išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vienai Bendrijos 
mastu pagamintų atitinkamų prekių tonai, 
padauginto iš importuotų prekių kiekio 
tonomis. Vidutinį išmetamų dujų kiekį 
galima pakeisti palankesniu išmesto 
kiekio koeficientu, jei importuotojas, 
remdamasis Europos Sąjungos 
akredituoto tikrinimo subjekto atliktu 
auditu, gali pateikti įrodymų, kad jo 
produktų gamybos metu išmetama mažiau 
dujų nei vidutiniškai Europoje;
– ir vidutinio nemokamų leidimų, 
išduodamų šių produktų gamybai visoje 
Bendrijoje, kiekio.
Pirmojo ir antrojo dydžio skirtumas 
parodo: jei teigiamas – kiek leidimų 
importuotojai turi atsisakyti, jei neigiamas 
– kiek leidimų gali gauti nemokamai.
Siekdama nustatyti vidutinišką šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų visoje 
Bendrijoje gaminant įvairias prekes ar 
prekių rūšis, kiekį, Komisija, veikdama 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tvarką, atsižvelgia į išmestą kiekį, apie 
kurį pranešta ir kuris patikrintas pagal 14 
straipsnyje numatytas sąlygas.
4. Siekdama palengvinti importo leidimų 
atsisakymo apskaičiavimo metodo 
nustatymą pagal 3 dalį, Komisija gali 
paprašyti gamintojų pranešti apie 
atitinkamų produktų gamybą ir 
pareikalauti nepriklausomo šio pranešimo 
patikrinimo pagal gaires, priimtas pagal 
14 ir 15 straipsnius. Šie reikalavimai gali 
apimti pranešimą apie išmetamą kiekį 
pagal ES emisijos leidimų sistemą, kuris 
siejamas su kiekvieno produkto ar 
produktų rūšies gamyba.
5. Reglamentu, priimtu pagal 23 
straipsnio 2 dalį numatytą tvarką, 
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nustatomos importuotojams skirtų leidimų 
atsisakymo ar nemokamo išdavimo 
sąlygos. Reglamente taip pat nustatomos 
sąlygos, pagal kurias importuotojai, 
kuriems taikomas šis straipsnis, 
deklaruoja reikalingą leidimų atsisakymą 
imoprtuotų prekių kiekio atžvilgiu.
6. Bendras leidimų, kuriuos įgaliota
Bendrijos įstaiga gali parduoti aukcione 
pagal 10 straipsnį, kiekis padidinamas 
tiek, kiek leidimų atsisakė importuotojai, 
kad įvykdytų 1 dalies reikalavimus, ir 
sumažinamas tiek, kiek leidimų gavo 
eksportuotojai pagal tą pačią dalį.
7. Papildomos aukciono pajamos, gautos 
vykdant reikalavimą importuotojams 
atsisakyti leidimų, sumokamos į ES 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
fondą energetikai ir kovai su klimato 
kaita finansuoti.
8. Siekdami laikytis atsisakymo 
reikalavimų pagal 1 dalį, importuotojai 
gali naudoti tiek leidimų, teršalų emisijos 
mažinimo vienetų (TMEV) ir patvirtintų 
teršalų emisijos mažinimo vienetų
(PTEMV), kiek procentų jų išnaudojo 
operatoriai per praėjusius metus, arba 
leidimus iš trečiosios šalies emisijos 
leidimų sistemos, kuri pripažinta kaip 
atitinkanti Bendrijos sistemai 
prilygstančių apribojimų lygį.

9. 8. Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. 
Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką patvirtina nuostatas, 
kuriomis prekių, numatytų šio straipsnio 
2 punkte, eksportuotojams leidžiama gauti 
nemokamus leidimus iš Bendrijos registro 
iš Bendrijos eksportuojamoms prekėms 
nuo 2013 m. sausio 1 d. Tam sukuriamas 
leidimų rezervas, kurio dydis mažesnis už 
2% viso leidimų kiekio Bendrijoje.
10. Iki 2009 m. birželio 30 d. Komisija 
atlieka teisinių klausimų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti siekiant užtikrinti šios 
priemonės suderinamumą su tarptautine 
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komercine teise, analizę. Prireikus 
Komisija taip pat parengia bendravimo ir 
priemonių, kaip kuo geriau spręsti 
nustatytas problemas, aptarimo su kitomis 
susijusiomis šalimis planą ir tvarkaraštį.

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

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

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

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

Ataskaitoje taip pat aprašoma 
įgyvendinimo priemonių, skirtų pasienio 
koregavimo mechanizmams, kaip 
numatyta 1–9 dalyse, sukurti, pažanga.

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

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad stengiantis iki 2009 m. pasiekti patenkinamo tarptautinio susitarimo ir siekiant su 
tuo susijusią ES poziciją  padaryti įtikinamą, būtina į direktyvos tekstą įtraukti anglies 
dioksido importo įtraukimo principus.
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Taip pat labai svarbu bent jau paminėti būtinas labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių šalių 
įsipareigojimų kiekybinio įvertinimo ir tikrinimo sąlygas. Šios sąlygos taip pat turi būti 
taikomos šių šalių įnašui į vystymąsi.
Reikėtų paaiškinti sparčiai besikuriančios ekonomikos šalių sąvoką.

Pakeitimas 586
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. produktų, 
nustatytų pagal 2 dalyje nurodytas sąlygas 
ir kurių metodika nustatyta pagal 3 dalyje 
nurodytas sąlygas, importuotojai ir 
eksportuotojai turi atsisakyti leidimų arba 
turi teisę gauti nemokamų leidimų pagal 3 
dalyje nurodytą tvarką.
Produktai, kuriems taikomos 1 dalies 
nuostatos – tai produktai, kuriems 
būdinga anglies dioksido šaltinių 
perkėlimo rizika ir kurie išsivysčiusių 
šalių atveju – pagaminti šalyse, kurios 
neprisimėmė panašių į Europos Sąjungos 
įsipareigojimų sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o 
labiausiai pažengusių besivystančių šalių 
atveju – nesukūrė tinkamų naujų 
veiksmų, kuriuos galima įvertinti, 
patikrinti ar apie juos pranešti remiantis 
tarptautiniu mastu pripažintais metodais.
2. Atsižvelgdama į tarptautinių derybų 
rezultatus, Komisija, veikdama pagal 
23 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką, iki 
2010 m. birželio 30 d. sudaro kilmės šalių, 
kurioms 1 dalies nuostatos turi įtakos, 
sąrašą.
Taip pat atsižvelgdama į 23 straipsnio 
2 dalyje numatytą tvarką, Komisija sudaro 
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sektorių ir jų dalių, kurioms taikomas 
I priedas, bei produktų, kuriems taikomas 
šis straipsnis, sąrašą ir įvertina anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo riziką pagal 
10a straipsnio 8 dalyje nurodytus 
sektorius.
Daug energijos sunaudojančių sektorių 
įrenginiams ir sektorių dalims, kurių 
įrenginiai naudoja elektrą pagal 2003 m. 
spalio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos 
energetikos produktų ir elektros energijos 
mokesčių struktūrą, 2 straipsnio 4b dalyje, 
3 ir 4 dalyse nurodytas sąlygas, įtraukti į 
1 priedo įrenginių sąrašą atsižvelgiant į jų 
netiesiogiai sukeliamas išlakas.
1 dalies nuostatos netaikomos 
importuotoms prekėms, pagamintoms 
šalyse ar regionuose, susijusiuose su ES 
emisijos leidimų sistema pagal šios 
direktyvos 25 straipsnio nuostatas.  
3. Leidimų, kurių importuotojai turės 
atsisakyti, kiekis lygus skirtumui tarp:
- vidutinio išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio vienai Bendrijos 
mastu pagamintų atitinkamų prekių tonai, 
padauginto iš importuotų prekių kiekio 
tonomis. Vidutinį išmetamų dujų kiekį 
galima pakeisti palankesniu išmesto 
kiekio koeficientu, jei importuotojas, 
remdamasis Europos Sąjungos 
akredituoto tikrinimo subjekto atliktu 
auditu, gali pateikti įrodymų, kad jo 
produktų gamybos metu išmetama mažiau 
dujų nei vidutiniškai Europoje;
– ir vidutinio nemokamų leidimų, 
išduodamų šių produktų gamybai visoje 
Bendrijoje, kiekio.
Pirmojo ir antrojo dydžio skirtumas 
parodo: jei teigiamas – kiek leidimų 
importuotojai turi atsisakyti, jei neigiamas 
– kiek leidimų gali gauti nemokamai.
Siekdama nustatyti vidutinišką šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, išmetamų visoje 
Bendrijoje gaminant įvairias prekes ar 
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prekių rūšis, kiekį, Komisija, veikdama 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 
tvarką, atsižvelgia į išmestą kiekį, apie 
kurį pranešta ir kuris patikrintas pagal 
14 straipsnyje numatytas sąlygas.
4. Siekdama palengvinti importo leidimų 
atsisakymo apskaičiavimo metodo 
nustatymą pagal 3 dalį, Komisija gali 
paprašyti gamintojų pranešti apie 
atitinkamų produktų gamybą ir 
pareikalauti nepriklausomo šio pranešimo 
patikrinimo pagal gaires, priimtas pagal 
14 ir 15 straipsnius. Šie reikalavimai gali 
apimti pranešimą apie išmetamą kiekį 
pagal ES emisijos leidimų sistemą, kuris 
siejamas su kiekvieno produkto ar 
produktų rūšies gamyba.
5. Reglamentu, priimtu pagal 23 
straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką, 
nustatomos importuotojams skirtų leidimų 
atsisakymo ar nemokamo išdavimo 
sąlygos. Reglamentu taip pat nustatomos 
sąlygos, pagal kurias importuotojai, 
kuriems taikomas šis straipsnis, 
deklaruoja reikalingą leidimų atsisakymą 
importuotų prekių kiekio atžvilgiu.
6. Bendras leidimų, kuriuos įgaliota 
Bendrijos įstaiga gali perduoti aukcione 
pagal 10 straipsnį, kiekis padidinamas 
tiek, kiek leidimų atsisakė importuotojai, 
kad įvykdytų 1 dalies reikalavimus, ir 
sumažinamas tiek, kiek leidimų gavo 
eksportuotojai pagal tą pačią dalį.
7. Papildomos aukciono pajamos, gautos 
vykdant reikalavimą importuotojams
atsisakyti leidimų, sumokamos į ES 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
fondą energetikai ir kovai su klimato 
kaita finansuoti.
8. Siekdami laikytis atsisakymo 
reikalavimų pagal 1 dalį, importuotojai 
gali naudoti tiek leidimų, teršalų emisijos 
mažinimo vienetų (TMEV) ir patvirtintų 
teršalų emisijos mažinimo vienetų 
(PTEMV), kiek procentų jų išnaudojo 
operatoriai per praėjusius metus, arba 
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leidimus iš trečiosios šalies, kuri 
pripažinta kaip atitinkanti Bendrijos 
sistemai prilygstančių apribojimų lygį, 
emisijos leidimų sistemos.
9. 8. Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. 
Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką patvirtina nuostatas, 
kuriomis prekių, numatytų šio straipsnio 
2 punkte, eksportuotojams leidžiama gauti 
nemokamus leidimus iš Bendrijos registro 
iš Bendrijos eksportuojamoms prekėms 
nuo 2013 m. sausio 1 d. Tam sukuriamas 
leidimų rezervas, kurio dydis mažesnis už 
2% viso leidimų kiekio Bendrijoje.
10. Iki 2009 m. birželio 30 d. Komisija 
atlieka teisinių klausimų, į kuriuos reikia
atsižvelgti siekiant užtikrinti 9 dalyje 
numatytų nuostatų suderinamumą su 
tarptautine komercine teise, analizę.
Prireikus Komisija taip pat parengia 
bendravimo ir priemonių, kaip kuo geriau 
spręsti nustatytas problemas, aptarimo su 
kitomis susijusiomis šalimis planą ir 
tvarkaraštį.

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

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

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

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

Ataskaitoje taip pat aprašoma 
įgyvendinimo priemonių, skirtų pasienio 
koregavimo mechanizmams, kaip 



AM\734914LT.doc 19/91 PE409.659v01-00

LT

dalyse, importuotojus. numatyta 1–9 dalyse, sukurti, pažanga.
Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.

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

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad stengiantis iki 2009 m. pasiekti patenkinamo tarptautinio susitarimo ir siekiant su 
tuo susijusią ES poziciją  padaryti įtikinamą, būtina į direktyvos tekstą įtraukti anglies 
dioksido importo įtraukimo principus.

Taip pat labai svarbu bent jau paminėti būtinas labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių šalių 
įsipareigojimų kiekybinio įvertinimo ir tikrinimo sąlygas. Šios sąlygos taip pat turi būti 
taikomos šių šalių įnašui į vystymąsi.
Reikėtų paaiškinti sparčiai besikuriančios ekonomikos šalių sąvoką.

Pakeitimas 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn., o 
po to kas penkeri metai, Komisija, 
atsižvelgdama į tarptautinių derybų 
rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis suteikiant vienodas sąlygas 
konkuruojančioms pramonės šakoms, taip 
pat pasitarusi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais, Europos 
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sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę 
ataskaitą, kurioje įvertina padėtį, ypatingą
dėmesį skiriant daug energijos 
suvartojantiems sektoriams ar jų dalims,
kad būtų nustatyta jiems būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika pagal 3 
dalį.
2. Kartu su 1 dalyje minima analitine 
ataskaita pateikiami bet kokie tinkami 
pasiūlymai, kuriuose atsižvelgiama į 
laikotarpį iki visiško įgyvendinimo,
įskaitant pasiūlymus:

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

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

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

– dėl nutekėjimo poveikio, kurio neapima 
kitos išmetamo anglies dioksido kiekio 
suvienodinimo sistemos priemonės, 
produktų, gaminamų 10a straipsnyje 
nustatytuose sektoriuose, eksportuotojams 
ir importuotojams. Šios sistemos neturi 
sumažinti leidimų rinkos likvidumo.

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

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuose numatomos vienodos sąlygos 
konkuruojančioms pramonės šakoms ir 
kuriuos galima stebėti, tikrinti ir taikyti 
privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones. 

3. Nustatydama sektorius pagal pirmą 
dalį, Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies įrenginiams, 
veikiantiems šalyse už Bendrijos ribų, 
kurios nenustatė tokių pačių emisijos 
apribojimų, kuriuos būtų galima 
patikrinti; ji taip pat atsižvelgia į:
(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
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išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingiausius metodus;
(c) rinkos struktūrą, atitinkamą 
geografinę ir produktų rinką, sektorių 
tarptautinę konkurenciją;
(d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį;
(e) CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikis atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai.
Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išnagrinėti galimybes, kaip tarptautinis susitarimas padėtų realiai sumažinti 
pasauliniu mastu išmetamą kiekį. Turi būti numatytos priemonės ELS sektorių dalyvavimui 
padidinti, tačiau taip pat kovoti su nutekėjimo rizika. Pirmiausia reikėtų rinktis nemokamus 
leidimus.

10a straipsnio 9 dalis yra pagrindinė anglies dioksido nutekėjimą apibrėžianti dalis, todėl ji 
buvo įtraukta į šį straipsnį kaip 3 dalis.

Apibrėžiant anglies dioksido nutekėjimo riziką, turi būti atsižvelgiama į CO2 sąnaudų 
perkėlimo į elektros energijos kainas poveikį.



PE409.659v01-00 22/91 AM\734914LT.doc

LT

Pakeitimas 588
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

- pakoreguoti produktų, gaminamų pagal 
10a straipsnį nustatytuose sektoriuose ar 
sektorių dalyse, importuotojų įtraukimo į 
Bendrijos sistemą tvarką;
- dėl kitų tiesioginių priemonių, kad būtų 
užkirstas kelias pasauliniu mastu 
konkuruojančių ES pramonės šakų 
rizikai išmesti didesnius kiekius šiltnamio 
efektą sukeliančių išlakų, susijusiai su jų 
perkėlimu, užtikrinti jų konkurencingumą 
nesumažinant Bendrijos sistemos 
veiksmingumo aplinkos požiūriu.

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 

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

kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.

Or.  en

Pagrindimas

Šalia reikalavimo dėl leidimų importo produktams, kuriems pagaminti sunaudojama daug 
energijos, į ES, gali reikėti taikyti papildomas priemones, palaikančias ES eksporto pramonę, 
jei ji susiduria su ryškia tarptautine konkurencija iš šalių, kurios nesiima patikrinamų 
veiksmų šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms sumažinti.  

Pakeitimas 589
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį iki 100 proc. 
kiekio, numatyto pagal 10a straipsnį;
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– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose 
sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus.

- kur nėra pasiektas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, įtraukti į 
Bendrijos sistemą produktų, gaminamų 
pagal 10a straipsnį nustatytuose 
sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus; toks pasienio reguliavimo 
mechanizmas leistų ES gamintojams ir 
tokių produktų importuotojams veikti 
lygiomis teisėmis.
Kur nėra pasiektas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, analitinė 
ataskaita gali būti pateikta kartu su 
peržiūros pagal 10a straipsnio 1 dalį 
pasiūlymais, užtikrinančiais, kad 
nemokami leidimai būtų suteikiami tik 
tuomet, kai tai visiškai suderinama su 
tarptautinio susitarimo reikalavimais.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisijos ataskaitos dėl tarptautinio susitarimo terminas turėtų būti nukeltas iki 2010 m. 
birželio mėn.  Be to, Komisija pasiūlė dvi apžvalgas: vieną pagal 10a straipsnio 1 dalį, kuri 
pagal tarptautinį susitarimą įvertins, ar nemokami leidimai yra būtini, kitą pagal 10b 
straipsnį. Šios apžvalgos turėtų būti atliekamos kartu siekiant pagreitinti procesą ir gauti 
tikslesnius rezultatus.

Pakeitimas 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

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

1. 1. Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų, susijusių su tryliktąja konvencijos 
šalių konferenciją (COP 13)1, rezultatus ir 
tai, kiek dėl jų sumažės pasaulinis 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
suteikiant vienodas sąlygas 
konkuruojančioms pramonės šakoms 
pagal 3 dalyje numatytus kriterijus, taip 
pat pasitarusi su visais atitinkamais 
socialiniais partneriais, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia analitinę 
ataskaitą, kurioje įvertina padėtį ypatingą 
dėmesį skirdama daug energijos 
suvartojantiems sektoriams ar jų dalims, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika.

Kartu pateikiami bet kokie tinkami 
pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus:

2. Kartu su 1 dalyje minima ataskaita
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
kuriuose atsižvelgiama į visiško 
įgyvendinimo tvarkaraštį, siekiama:

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

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

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

– dėl šaltinių perkėlimo poveikio, kurio 
neapima kitos priemonės, vykdyti 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
suvienodinimo programas, skiriamas
produktų, gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių dalyse, 
eksportuotojams ir importuotojams. Šios 
sistemos neturi sumažinti leidimų rinkos 
likvidumo.

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

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, kurie 
atitinka 3 dalyje numatytus atitinkamus
kriterijus ir kuriuos galima stebėti, tikrinti 
ir taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo
priemones.“
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113-oji Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos 
konvencija (JTBKKK) šalių konferencija ir 3-asis 
Kioto protokolo šalių susitikimas Balyje, 
Indonezijoje, 2007 m. gruodžio 3–14 d.

Or. pl

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama patikslinti, kad bus atsižvelgiama tik į tarptautinius susitarimus, 
sudarytus atsižvelgiant į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK).
Šiame pakeitime nustatomi tarptautiniams susitarimams taikomi kriterijai. Bus vertinama 
padėtis visuose sektoriuose, bet ypač didelio energijos tankio regionuose.  Tarpautinį 
susitarimą taip pat reikia vertinti atsižvelgiant į įgyvendinimo tvarkaraštį. Suvienodinimo 
sistemos bus papildoma galimybė; jos neribos integracijos į ES LPS ir neapsunkins ES 
įrenginių, kuriems taikoma ES LPS, privalomų sąnaudų.

Pakeitimas 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose 

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

sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus;

– pakoreguoti nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičių, kompensuojant 
netiesioginį CO2 sąnaudų perkėlimo į 
elektros energijos kainas poveikį 
sektoriams, kurie pagal 10a straipsnio 9 
dalį laikomi ypatingai paveiktais šių 
sąnaudų. Maksimalus leidimų kiekis, 
skirtas kompensuoti CO2 sąnaudų 
perkėlimą į elektros energijos kainas, turi 
būti pagrįstas patikrintu vidutiniu metiniu 
šių įrenginių sunaudojamos elektros 
energijos kiekiu 2005 – 2007 m. ir tikėtinu 
su CO2 susijusių sąnaudų perkėlimu, 
taikant ribinę elektros gamybos 
technologijos kainodarą rinkoje, ir šie 
leidimai turi būti skiriami papildomai prie 
visų nemokamų tiesioginio teršalų 
išmetimo leidimų,
kas atitinkamai pakeis 10 straipsnio 7 
dalies nuostatas.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atliekant peržiūrą reikia atsižvelgti į CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros energijos kainas 
poveikį sektoriams, kuriuose teršalų išmetimas dažniau būna netiesioginis nei tiesioginis ir 
kuriems itin didelį poveikį daro elektros energijos kainos.  Reikia sukurti aiškią sistemą, 
pagal kurią būtų nustatomi nemokamų leidimų, skirtų atlyginti su CO2 susijusių sąnaudų 
perkėlimą į elektros kainas daug energijos sunaudojančiose pramonės įmonėse, skyrimo 
rodikliai. Importuotojų įtraukimas į Bendrijos sistemos bendrą tvarką neišspręs problemos 
sektoriuose, naudojančiuose žemynkryptes operacijas, kadangi tokie vartotojų produktai yra 
per daug sudėtingi, kad juos būtų galima apsaugoti panašia sistema.
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Pakeitimas 592
Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

– pakoreguoti toms sektorių dalims ir 
įrenginiams pagal 10a straipsnį 
nemokamai suteikiamų leidimų dalį;

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

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

Or. en

Pakeitimas 593
Jens Holm

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

1. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 
30 d., o vėliau kas trejus metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems kyla didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika.

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

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

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

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

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

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

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.
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Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad Komisija gali nustatyti sektorius, kuriems kyla pavojus, 
susijęs su anglies dioksido nutekėjimu, neatsižvelgiant į tai, ar bus pritarta minčiai dėl 
visiškai nemokamų leidimų.  Akivaizdu, kad problema neišsprendžiama, jei firmos 
priverčiamos keltis iš Europos į šalis, kurių vyriausybės nepasirašė Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bus 
didesnis, o Europoje bus prarandama darbo vietų. Reikia apsvarstyti, koks veiksmingiausias 
būdas išspręsti šią problemą.

Pakeitimas 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės energetikos sektoriams remti 
anglies dioksido nutekėjimo atveju

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

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

atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika.

Or. en

Pagrindimas

Tokios nuostatos taip pat turėtų būti taikomos nedaug energijos suvartojančiuose sektoriuose, 
kuriems gresia didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, turint mintyje, kad kelios ES šalys 
turi išorinę ES sieną. Be to, aplinkos teisės aktai turėtų užtikrinti tausų išteklių naudojimą 
visoje ES ir neremti gamybos perkėlimo į šalis už ES ribų, kuriose būtų naudojamos mažiau 
aplinką tausojančios technologijos. 

Pakeitimas 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priemonės energetikos sektoriams remti 
anglies dioksido nutekėjimo atveju

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

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

kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos taip pat turėtų būti taikomos nedaug energijos suvartojančiuose sektoriuose, 
kuriems gresia didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Aplinkos teisės aktai turėtų užtikrinti 
tausų išteklių naudojimą visoje ES ir neremti gamybos perkėlimo į šalis už ES ribų, kuriose 
būtų naudojamos mažiau aplinką tausojančios technologijos. 

Pakeitimas 596
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo mėn.
Komisija pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika.
Priemonės, kurias taikant remiami 
konkretūs 10b straipsnyje nurodyti daug 
energijos suvartojantys sektoriai, 
pasikonsultavus su visais susijusiais 
socialiniais partneriais, Europos 
Parlamentu ir Taryba, gali būti 
panaikintos tik pagal tarptautinį 
susitarimą, kuriame nustatyti tokie patys 
išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslai, 
kokie nustatyti valstybėms narėms.

Kartu pateikiami bet kokie tinkami 
pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus:

Kartu su analitine ataskaita pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Or. de
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Pagrindimas

ŠESD išmetimo leidimų prekybos sistemos direktyvoje iš anksto nustačius, kurie sektoriai 
visus leidimus gaus nemokamai, gali būti užtikrintas su investicijomis ir planavimu susijęs 
aiškumas tuose daug energijos vartojančiuose sektoriuose, kurių atveju Komisija iki 2010 m. 
birželio mėn. nenustatys CO2 šaltinių perkėlimo rizikos. Siekiant nepabloginti konkurencinės 
padėties, tokia tvarka turi galioti tol, kol bus sudarytas susitarimas, kuriame bus numatyti 
tokie patys, kaip siūloma, išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslai.

Pakeitimas 597
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo mėn.
Komisija pateikia analitinę ataskaitą, 
kurioje įvertina padėtį daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriems, kaip nustatyta, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika.
Priemonės, kurias taikant remiami 
konkretūs 10b straipsnyje nurodyti daug 
energijos suvartojantys sektoriai, gali būti 
panaikintos tik pagal tarptautinį 
susitarimą, kuriame nustatyti tokie patys 
išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslai, 
kokie nustatyti valstybėms narėms.

Kartu pateikiami bet kokie tinkami 
pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus:

Kartu su analitine ataskaita pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

Or. de

Pagrindimas

Iš anksto nustačius, kurie sektoriai leidimus gaus nemokamai, gali būti užtikrintas su 
investicijomis ir planavimu susijęs aiškumas tuose daug energijos vartojančiuose sektoriuose 
ir jų dalyse, kurių atveju Komisija iki 2010 m. birželio mėn. nenustatys CO2 šaltinių 
perkėlimo rizikos. Siekiant, kad nebūtų perkeliami CO2 šaltiniai, nemokami leidimai turi būti 
suteikiami tol, kol bus sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriame bus numatyti tokie patys 
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išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslai, kaip ir pagal ES LPS.

Pakeitimas 598
Antonio De Blasio

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. hu

Pakeitimas 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. Ne vėliau kaip 2010 m. birželio mėn. 
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Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 
kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl anksčiau minėtų priežasčių, siekiant nustatyti sektorius, kuriems būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, mūsų nuomone, ataskaitos pateikimo data Parlamentui ir Tarybai turėtų 
būti perkelta į 2010 m. birželio mėn.

Pakeitimas 600
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia tinkamai spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą ir sukurti suprantamą 
įstatyminę bazę. Pagrindiniai klausimai yra apibrėžti, kurios pramonės šakos labiausiai 
susiduria su anglies dioksido nutekėjimo rizika ir kokiomis priemonėmis galima nuo to 
apsisaugoti; šiuos klausimus reikia spręsti kiek įmanoma greičiau ir gerokai prieš 2011 m.

Kai kuriose šalyse narėse veikiantys energetikos sektoriai, t.y. keletas izoliuotų energetikos 
rinkų, yra neapsaugoti nuo anglies dioksido nutekėjimo tokiu pat mastu kaip ir daug energijos 
sunaudojantys sektoriai ir turėtų būti įtraukti į Komisijos ataskaitą.

Pakeitimas 601
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 602
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų išanalizuoti Kopenhagos konferencijos rezultatus nuo 2009 m. gruodžio iki 
2010 m. birželio mėn.  Ši analizė ir atitinkamos priemonės bus pateikta kaip pagrindinė 
informacija rinkai. 

Pakeitimas 603
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Nemokamų leidimų išdavimas nėra geras anglies dioksido nutekėjimo problemos sprendimo 
būdas. Išduodant nemokamus leidimus pramonės šakų įmonėms, kurios išmeta didžiausią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nesuteikiama reikalingų paskatų užtikrinti, kad firmos 
kiek įmanoma sumažintų aplinkai žalingus savo veiksmų padarinius.  

Pakeitimas 604
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal šio straipsnio 1 dalį
nustatytuose sektoriuose ar sektorių dalyse, 
importuotojus.

Or. en

Pagrindimas

Techninės pataisos.

Pakeitimas 605
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatyti pasienio mokesčių 
patikslinimą siekiant atsverti veiksmingas 
subsidijas, kurias gauna firmos, 
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gaminančios išsivysčiusiose šalyse, kurios 
nepasirašiusios Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos. 

Or. en

Pagrindimas

Firmos, gaminančios šalyse, kurių vyriausybės nusprendė nepasirašyti Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos, gauna subsidijas, kai jos konkuruoja su Europos 
firmomis ir kitomis firmomis, kurios turi gauti leidimus. Todėl siekiant užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją ir kovoti su anglies dioksido nutekėjimu būtų pagrįsta sudaryti galimybę 
nustatyti išlyginamuosius mokesčius importuojamoms prekėms, pagamintoms tose šalyse. 

Pakeitimas 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pakoreguoti nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičių, kompensuojant 
netiesioginį CO2 sąnaudų perkėlimo į 
elektros energijos kainas poveikį 
sektoriams, kurie pagal 10a straipsnio 3 
dalį laikomi ypatingai paveiktais šių 
sąnaudų. Kompensavimo už CO2 
sąnaudų perkėlimą leidimai bus 
papildomi ir atimami iš leidimų, skirtų 
pagal 10 straipsnio 1 dalį, kiekio. Jiems 
netaikomos 12 straipsnio 1 ir 3 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Kaštai, kurie patiriami dėl CO2 perkėlimo į elektros energijos kainą, gali žymiai paveikti 
daug elektros energijos sunaudojančių sektorių pelningumą. Be to, kai bus parodyta anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, papildomi leidimai turės būti paskirti ir tiems, kurie susiduria su 
tiesioginiu teršalų išmetimu. Tokius leidimus reikės išimti iš bendro aukcionų fondo, o tai 
neigiamai nepaveiks gamintojų, kurie pirks leidimus aukcionuose, jei jiems netaikoma 
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pareiga kasmet atsisakyti leidimų ir neleidžiama perkelti sąnaudų.

Pakeitimas 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pakoreguoti nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičių, kompensuojant 
netiesioginį CO2 sąnaudų perkėlimo į 
elektros energijos kainas poveikį 
sektoriams, kurie pagal 10a straipsnio 3 
dalį laikomi ypatingai paveiktais šių 
sąnaudų. Kompensavimo už CO2 
sąnaudų perkėlimą leidimai bus 
papildomi ir atimami iš leidimų, skirtų 
pagal 10 straipsnio 1 dalį, kiekio. Jiems 
netaikomos 12 straipsnio 1 ir 3 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Kaštai, kurie patiriami dėl CO2 perkėlimo į elektros energijos kainą, gali žymiai paveikti 
daug elektros energijos sunaudojančių sektorių pelningumą. Be to, kai bus parodyta anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, papildomi leidimai turės būti paskirti ir tiems, kurie susiduria su 
tiesioginiu teršalų išmetimu. Tokius leidimus reikės išimti iš bendro aukcionų fondo, o tai 
neigiamai nepaveiks gamintojų, kurie pirks leidimus aukcionuose, jei jiems netaikoma 
pareiga kasmet atsisakyti leidimų ir neleidžiama perkelti sąnaudų.

Pakeitimas 608
Irena Belohorská

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

– pakoreguoti nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičių, kompensuojant 
netiesioginį CO2 sąnaudų perkėlimo į 
elektros energijos kainas poveikį 
sektoriams, kurie pagal 10a straipsnio 3 
dalį laikomi ypatingai paveiktais šių 
sąnaudų. Kompensavimo už CO2 
sąnaudų perkėlimą leidimai bus
papildomi ir atimami iš leidimų, skirtų 
pagal 10 straipsnio 1 dalį, kiekio. Jiems 
netaikomos 12 straipsnio 1 ir 3 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Kaštai, kurie patiriami dėl CO2 perkėlimo į elektros energijos kainą, gali žymiai paveikti 
daug elektros energijos sunaudojančių sektorių pelningumą. Be to, kai bus parodyta anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, papildomi leidimai turės būti paskirti ir tiems, kurie susiduria su 
tiesioginiu teršalų išmetimu. Tokius leidimus reikės išimti iš bendro aukcionų fondo, o tai 
neigiamai nepaveiks gamintojų, kurie pirks leidimus aukcionuose, jei jiems netaikoma 
pareiga kasmet atsisakyti leidimų ir neleidžiama perkelti sąnaudų.

Pakeitimas 609
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 b straipsnio 1 pastraipos2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ištirti galimybes sukurti kompensacinį 
anglies dioksido mokestį, taikomą 
importui iš tų sektorių ar sektorių dalių;

Or. fr
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Pagrindimas

Reikėtų sistemos, kuri padėtų išvengti Europos įmonėms nepalankios konkurencijos.

Pakeitimas 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti vienodas, su įrenginiais 
susijusias veiklos galimybes sektoriams, 
kuriems, kaip nustatyta, gresia didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
tarptautinis susitarimas, kuris taikomas 
daug energijos naudojančioms pramonės 
šakoms, kurioms gresia didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, arba 
konkretiems sektoriams skirtas 
tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti bent šiuos 
kriterijus: 
(i) lygiaverčiai CO2 išmetimo tikslai, 
(ii) visos dalyvaujančios šalys turi taikyti 
lygiaverčio poveikio išmetamųjų teršalų 
mažinimo sistemas, paremtas vertinimo 
kriterijais, arba šalyse, kuriose CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai 
nelygiaverčiai, jas turi taikyti sektoriai, 
kurie įtraukti į Bendrijos sistemą,
(iii) veiksminga tarptautinė stebėsenos ir 
tikrinimo sistema,
(iv) turi būti nustatyta ES sistemą 
atitinkanti privalomo pobūdžio ginčų 
sprendimo tvarka ir aiškiai nurodytos 
nuobaudos už pažeidimus.

Or. en
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Pagrindimas

Tarptautinis susitarimas užkirs kelią anglies dioksido nutekėjimui tik tuo atveju, jei jis atitiks 
tam tikrus kriterijus, užtikrinančius vienodas sąlygas konkuruojantiems sektoriams. 

Pakeitimas 611
Irena Belohorská

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti vienodas, su įrenginiais 
susijusias veiklos galimybes sektoriams, 
kuriems, kaip nustatyta, gresia didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
tarptautinis susitarimas, kuris taikomas 
daug energijos naudojančioms pramonės 
šakoms, kurioms gresia didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, arba 
konkretiems sektoriams skirtas 
tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti bent šiuos 
kriterijus: 
(i) turi dalyvauti šalys, kuriose sukuriama 
kritinė masė – mažiausiai 85 proc. –
pasaulio produkcijos, be kita ko, 
pagrindinės sparčiai augančios 
ekonomikos šalys,
(ii) lygiaverčiai CO2 išmetimo tikslai, 
(iii) visos dalyvaujančios šalys turi taikyti 
lygiaverčio poveikio išmetamųjų teršalų 
mažinimo sistemas, paremtas vertinimo 
kriterijais, arba šalyse, kuriose CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai 
nelygiaverčiai, jas turi taikyti sektoriai, 
kurie įtraukti į Bendrijos sistemą,
(iv) medžiagoms, dėl kurių 
konkuruojama, turi būti taikomi 
lygiaverčiai apribojimai, nustatyti 
atsižvelgiant į naudojimo laikotarpio 
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aspektus,
(v) veiksminga tarptautinė stebėsenos ir 
tikrinimo sistema.
(vi) turi būti nustatyta ES sistemą 
atitinkanti privalomo pobūdžio ginčų 
sprendimo tvarka ir aiškiai nurodytos 
nuobaudos už pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinis susitarimas užkirs kelią anglies dioksido nutekėjimui tik tuo atveju, jei jis atitiks 
tam tikrus kriterijus, užtikrinančius vienodas sąlygas konkuruojantiems sektoriams. 

Pakeitimas 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti su įrenginiais 
susijusias vienodas sąlygas, taikomas 
sektoriams, kuriems būdinga didelė 
anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika, 
tarptautiniai susitarimai, apimantys 
pramoninius sektorius, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido šaltinių perkėlimo 
rizika, ar tarptautiniai susitarimai, susiję 
su konkrečiu sektoriumi, turi atitikti bent 
jau toliau išvardytus kriterijus:  
i) turi dalyvauti šalys, kuriose sukuriama 
kritinė masė – mažiausiai 85 proc. 
pasaulio produkcijos, be kita ko, 
pagrindinės sparčiai augančios 
ekonomikos šalys,
ii) lygiaverčiai CO2 išmetimo tikslai,  
iii) turi būti parengtos lygiaverčio 
poveikio išmetamųjų teršalų mažinimo 
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sistemos, paremtos vertinimo kriterijais, 
kurias visos dalyvaujančios šalys turi 
taikyti arba kurios turi būti taikomos 
šalyse, kuriose CO2 išmetimo tiksliniai 
rodikliai nelygiaverčiai, tuose sektoriuose, 
kuriems galioja ES LPS,
(iv) konkuruojantiems produktams 
privaloma taikyti panašius apribojimus, 
atsižvelgiant į minėtųjų produktų 
naudojimo laikotarpį,
(v) veiksminga tarptautinė stebėsenos ir 
tikrinimo sistema.
(vi) turi būti nustatyta ES sistemą 
atitinkanti privalomo pobūdžio ginčų 
sprendimo tvarka ir aiškios taisyklės dėl 
sankcijų.

Or. pl

Pagrindimas

Tarptautinis susitarimas padės išvengti anglies dioksido išlakų šaltinio perkėlimo tik tuo 
atveju, jei konkuruojantiems sektoriams sudaromos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 613
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

kompetentingos institucijos išduoda tais 
metais paskirstytinus leidimus, kurių 
skaičius nustatomas pagal 10 straipsnį.

Įrenginys, kurio eksploatacija 
nutraukiama, nemokamų leidimų 
nebegauna.

Or. en

Pakeitimas 614
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

11 straipsnio 1 dalyje numatyti administraciniai ir informacijos apribojimai sudarytų 
milžiniškų sąnaudų šio dokumento reglamentuojamoje srityje.    

11 straipsnyje apibrėžtas kontrolės lygis neatitinka aplinkos apsaugos tikslų, kuriuos galima 
pasiekti šiame straipsnyje nurodytomis priemonėmis.
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Pakeitimas 615
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia nedelsiant įvesti tvarką, kad visi leidimai būtų parduodami aukcione, nes išduodant 
nemokamus leidimus nesuteikiama reikalingų paskatų užtikrinti, kad firmos kiek įmanoma 
sumažintų žalingus savo veiksmų padarinius aplinkai. Pageidautinos  priemonės, kurios 
padeda užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimui, tačiau nereikėtų išduoti nemokamų leidimų 
tokios pramonės šakos įmonei, kuri išmeta didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 616
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai nacionalines įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomas jos 
teritorijoje esančių įrenginių, kuriems 
taikoma ši direktyva, sąrašas ir 
kiekvienam jos teritorijoje esančiam 



PE409.659v01-00 48/91 AM\734914LT.doc

LT

1 dalyje nurodytas taisykles. įrenginiui nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius, apskaičiuotas pagal 10a 
straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių įgyvendinimo priemonių pateikimo datą reikėtų perkelti į 2011 m. birželio mėn., 
kad valstybės narės galėtų jas pakeisti, jei jos būtų atmestos Komisijos. 

Pakeitimas 617
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas atsižvelgiant į tai, kad pradėtas taikyti santykinių taršos rodiklių modelis.

Pakeitimas 618
Linda McAvan

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

1a. Komisija per tris mėnesius nuo 
valstybės narės nacionalinių 
įgyvendinimo priemonių pateikimo pagal 
šio straipsnio 1 dalį gali atmesti šias 
priemones arba bet kokį jų aspektą 
remdamasi tuo, kad jis neatitinka 10a 
straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių.
Valstybė narė išduoda leidimus pagal 2 
dalį tik tada, jeigu pasiūlytiems 
pakeitimams pritaria Komisija. Atmetusi 
planą ar jo dalį, Komisija pateikia 
atmetimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turi būti suteikta teisė priimti sprendimus dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, 
nes tai užtikrins, kad valstybės narės nuosekliai laikosi nemokamų leidimų suteikimo taisyklių 
savo įrenginiams.

Pakeitimas 619
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Įrenginys, kurio eksploatacija 
nutraukiama, nemokamų leidimų 
nebegauna.

2a. Leidimų nesuteikiama įrenginiams, 
kurių I priede nurodyta veiklos rūšis 
nutraukta arba I priede nurodytos veiklos 
pajėgumas sumažėjęs žemiau ribos, 
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nurodytos minėtame priede.
Į 10 straipsnio 1 dalį Komisija įtraukia 
nuostatas, apibrėžiančias įrenginius, 
kurių eksploatacija iš dalies ar laikinai 
nutraukiama. Šiems įrenginiams gali būti 
toliau skiriami nemokami leidimai pagal 
10a straipsnio 1 dalies nemokamų leidimų 
skyrimo nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įtraukti apibrėžtį, kada įrenginio eksploatacija nutraukiama, kad visoje ES galiotų 
vienodos taisyklės. 

Pakeitimas 620
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Įrenginys, kurio eksploatacija 
nutraukiama, nemokamų leidimų 
nebegauna.

Or. en
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Pakeitimas 621
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna.

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna ir 
atitinkama suma visų jam likusių leidimų, 
kurie buvo anksčiau išduoti, turi būti 
grąžinta.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti, kad nėra stimulo tęsti gamybą po to, kai buvo priimtas sprendimas nutraukti 
eksploataciją, siekiant išlaikyti nemokamus leidimus. 

Pakeitimas 622
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna.

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna. 
Nepanaudoti leidimai grąžinami į rezervą.

Or. en

Pagrindimas

Tikimasi, kad naujiems rinkos dalyviams atidėti leidimai padidins likvidumą. Tikimasi, kad 
rinkoje šis likvidumas įrenginiams bus paskirstytas nemokamai (ir sumažins paklausą). Todėl 
nepanaudotus leidimus reikia grąžinti į rinką.  
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Pakeitimas 623
Robert Goebbels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama,
nemokamų leidimų nebegauna.

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna, nebent 
operatorius įrodo kompetentingai 
institucijai, kad jis atnaujins gamybą 
buveinės valstybėje per nurodytą ir 
pagrįstą laiką. 

Or. en

Pakeitimas 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV
naudojimas Bendrijos sistemoje, kol 

įsigalios būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos

Projektų veiklos PTEMV, tik patvirtintų
pagal aukso standartą, naudojimas 

Bendrijos sistemoje, kol įsigalios būsimas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos

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

1. Kol dar neįsigaliojo būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, taikomos 
šio straipsnio 2–6 dalys.

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

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

mažinimą iki 2012 m., pagal projektų tipus, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės, 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo 
2013 m. Visų išduotų leidimų suma 
(įskaitant pagal 3,4 ir 5 dalį išduotus 
leidimus) negali viršyti 50% toliau 
išvardytų, neišnaudotų už ES ribų gautų 
kreditų. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

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

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV, tik patvirtintų pagal aukso 
standartus, kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, tik patvirtintus pagal aukso 
standartus, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m. Visų išduotų 
leidimų suma (įskaitant pagal 3,4 ir 5 dalį 
išduotus leidimus) negali viršyti 50% 
toliau išvardytų, neišnaudotų už ES ribų 
gautų kreditų.

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

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

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

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

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

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau). Visų išduotų leidimų suma 
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(įskaitant pagal 3,4 ir 5 dalį išduotus 
leidimus) negali viršyti 50% toliau 
išvardytų, neišnaudotų už ES ribų gautų 
kreditų.

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

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV, kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, ir 
jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai, jeigu tai 
pagal aukso standartus patvirtinti 
kreditai, gali būti naudojami Bendrijos 
sistemoje remiantis su trečiosiomis šalimis 
sudarytais susitarimais, kuriuose apibrėžtas 
jų naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti. Visų išduotų leidimų 
suma (įskaitant pagal 3,4 ir 5 dalį 
išduotus leidimus) negali viršyti 50% 
toliau išvardytų, neišnaudotų už ES ribų 
gautų kreditų.

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų vystymąsi.
Šiuose susitarimuose taip pat gali būti 
numatyta naudoti kreditus pagal projektus, 
kurių plane numatytas bazinis išmetamųjų 
teršalų kiekis yra mažesnis už išmetamųjų 
teršalų kiekį, kuriam išmesti pagal 10a 
straipsnyje numatytas priemones 
išduodami nemokami leidimai, arba 
mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, patvirtintus pagal aukso 
standartus,susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų vystymąsi.
Šiuose susitarimuose taip pat gali būti 
numatyta naudoti kreditus pagal projektus, 
kurių plane numatytas bazinis išmetamųjų 
teršalų kiekis yra mažesnis už išmetamųjų 
teršalų kiekį, kuriam išmesti pagal 10a 
straipsnyje numatytas priemones 
išduodami nemokami leidimai, arba 
mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.

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

7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje pagal 9 straipsnį iki 10 % 
papildomai mažinant išlakas galės būti 
naudojami tik pagal aukso standartus 
patvirtinti PTEMV iš tą susitarimą 
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ratifikavusių trečiųjų šalių.“

Or. fr

Pagrindimas

Emisijos leidimų sistemos direktyvoje reikėtų aptarti garantiją gauti kreditus, kuriais planetos 
mastu palaikomas tvarus vystymasis.
Svarbu, kad Emisijos leidimų sistemos direktyvos 3 laikotarpiu būtų naudojami tik aukso 
standarto kreditai.
Jei nebūtų pasiekta tarptautinio susitarimo, 2008–2012 m. laikotarpiu būtų galima iš naujo 
panaudoti tik 50% kreditų.
Pasiekus tarptautinio susitarimo, su PTEMV, patvirtintais pagal aukso standartą, būtų 
galima naudoti 10% viso Emisijos leidimų sistemos direktyvoje numatyto išlakų mažinimo 
kiekio.

Pakeitimas 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV
naudojimas Bendrijos sistemoje, kol 
įsigalios būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos

Tik patvirtintų auksinio standarto tipo 
projektų TEMV naudojimas Bendrijos 
sistemoje, jei būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos neįsigalios 
iki 2012 m. pabaigos
Kaip nurodyta šioje Direktyvoje, PTEMV 
galima leisti naudoti tik tuomet, jei jie 
taiko metodiką ir technologijas, 
atitinkančias vadinamojo auksinio 
standarto kriterijus.

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

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

patvirtino visos valstybės narės, būtų 
iškeisti į leidimus, kurie galios nuo 
2013 m. Išduotų leidimų kiekis, įskaitant 
leidimus, išduotus pagal 3, 4 ir 5 punktus, 
negali viršyti 50 proc. išorinių kreditų 
kiekio, kurie nebuvo panaudoti, kaip 
minėta anksčiau. Gavusi prašymą, iki 
2014 m. gruodžio 31 d. kompetentinga 
institucija atlieka tokį iškeitimą.

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

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV, kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų 
auksinio standarto tipo projektų PTEMV, 
suteiktus už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Išduotų leidimų kiekis, 
įskaitant leidimus, išduotus pagal 2, 4 ir 5 
punktus, negali viršyti 50 proc. išorinių 
kreditų kiekio, kurie nebuvo panaudoti, 
kaip minėta anksčiau.

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

Pirma pastraipa taikoma visiems auksinio 
standarto tipo projektams, kuriuos 2008–
2012 m. pagal Bendrijos sistemą patvirtino 
visos valstybės narės.

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

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

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

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau). Išduotų leidimų kiekis, 
įskaitant leidimus, išduotus pagal 2, 3 ir 5 
punktus, negali viršyti 50 proc. išorinių 
kreditų kiekio, kurie nebuvo panaudoti, 
kaip minėta anksčiau.
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5. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, ir 
jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV, kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, ir 
jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti tik tuomet, jei jie yra 
auksinio standarto tipo. Išduotų leidimų 
kiekis, įskaitant leidimus, išduotus pagal 
2, 3 ir 4 punktus, negali viršyti 50 proc. 
išorinių kreditų kiekio, kurie nebuvo 
panaudoti, kaip minėta anksčiau.

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų vystymąsi. 
Šiuose susitarimuose taip pat gali būti 
numatyta naudoti kreditus pagal projektus, 
kurių plane numatytas bazinis išmetamųjų 
teršalų kiekis yra mažesnis už išmetamųjų 
teršalų kiekį, kuriam išmesti pagal 10a 
straipsnyje numatytas priemones 
išduodami nemokami leidimai, arba 
mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
auksinio standarto tipo kreditus, susijusius 
su atsinaujinančią energiją naudojančiomis 
arba tausiomis technologijomis, kurios 
skatina technologijų perdavimą ir darnų 
vystymąsi. Šiuose susitarimuose taip pat 
gali būti numatyta naudoti kreditus pagal 
projektus, kurių plane numatytas bazinis 
išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis nei 
to reikalauja Bendrijos teisės aktai.

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

7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik auksinio 
standarto tipo PTEMV iš tą susitarimą 
ratifikavusių trečiųjų šalių, iki 10 proc. 
papildomo dujų išmetimo sumažinimo 
pagal 9 ir 28 straipsnius.

Or. en
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Pagrindimas

Užtikrina, kad kreditai, leidžiami ES LPS, bus geros kokybės ir atitiks skaidraus 
papildomumo ir tvaraus vystymosi kriterijus. Svarbu, kad ES LPS 3 laikotarpyje bankams 
būtų skiriami tik auksinio standarto tipo kreditai.  Pusę bet kokių nepanaudotų švarios plėtros 
mechanizmo (ŠPM) kreditų prieš 2013 m. galima perkelti į III laikotarpį, o 10 proc. 
papildomo dujų išmetimo sumažinimo galima užskaityti pagal tarptautinį susitarimą. 

Pakeitimas 626
Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje, kol 
įsigalios būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje

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

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

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

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

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 

3. Operatoriai be kokiu atveju gali 
naudoti PTEMV (TMEV) arba kreditus, 
atitinkančius 10,5 proc. jų metinio 
išmetamų teršalų kiekio, siekdami 
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leidžia operatoriams iki 2013 m. parengtų 
projektų PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 
2013 m., iškeisti į leidimus, kurie galios 
nuo 2013 m. Pirma pastraipa taikoma 
visiems projektų tipams, kuriuos 2008–
2012 m. pagal Bendrijos sistemą 
patvirtino visos valstybės narės.

įvykdyti savo įsipareigojimus pagal 
Bendrijos sistemą. Tai bus daroma 
atsisakant:

(a) PTEMV (TMEV), suteiktų pagal 
ŠPM/BĮ projektus išmetamiesiems 
teršalams mažinti iki 2015 m. pabaigos,
(b) PTEMV (TMEV), suteiktų pagal 
ŠPM/BĮ projektus išmetamiesiems 
teršalams mažinti nuo 2013 m. valstybėse, 
kurios pasirašys būsimą tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos,
(c) PTEMV (TMEV), suteiktų pagal 
ŠPM/BĮ projektus išmetamiesiems 
teršalams mažinti nuo 2013 m. valstybėse, 
su kuriomis ES iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
pasirašys dvišalius arba daugiašalius 
susitarimus dėl klimato kaitos, arba
(d) kreditai, gauti už išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą, kurie buvo skirti 
laikantis bendradarbiavimo susitarimų su 
šalimis, kurios neatitinka švarios plėtros 
mechanizmo reikalavimų ir kurios 
pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su 
Bendrija dėl išmetamųjų teršalų kiekio 
sumažinimo nuo 2013 m. iki vienų metų 
po to, kai įsigalios būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos.

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

4. 3d dalyje nurodytuose 
bendradarbiavimo susitarimuose 
nustatomi priimtini projektų tipai, 
išduodamų kreditų kiekio nustatymo 
metodika ir priemonės, kurias taikant 
užtikrinama, kad kreditai būtų 
paverčiami sertifikatais, kuriuos būtų 
galima naudoti laikantis būsimo 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos.
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susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).
5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas 
atidedamas, už projektus arba kitą 
išmetamųjų teršalų mažinimo veiklą gauti 
kreditai gali būti naudojami Bendrijos 
sistemoje remiantis su trečiosiomis šalimis 
sudarytais susitarimais, kuriuose 
apibrėžtas jų naudojimas. Pagal šiuos 
susitarimus operatoriai gali naudoti už 
projektų veiklą šiose trečiosiose šalyse 
gautus kreditus savo įsipareigojimams 
pagal Bendrijos sistemą vykdyti.
6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų 
vystymąsi. Šiuose susitarimuose taip pat 
gali būti numatyta naudoti kreditus pagal 
projektus, kurių plane numatytas bazinis 
išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis už 
išmetamųjų teršalų kiekį, kuriam išmesti 
pagal 10a straipsnyje numatytas 
priemones išduodami nemokami leidimai, 
arba mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.
7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik 
PTEMV iš tą susitarimą ratifikavusių 
trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytas pakeitimas užtikrina, kad visi PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės jiems leido 
naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, bus panaudoti. Pakeitimas taip pat keičia papildomumo 
principo idėją, t.y. principo, pagal kurį iki pusės (įskaitant augimą dėl aktyvėjančios 
ekonominės veiklos) siekio sumažinti kenksmingų išmetamųjų dujų kiekį gali būti pasiekta 
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naudojant tarptautines procedūras, į trečiąjį prekybos laikotarpį.  Šis principas turėtų būti 
taikomas nepriklausomai nuo to, ar būsimas tarptautinis susitarimas įsigalios.

Pakeitimas 627
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje, kol 
įsigalios būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje, susijęs 
su būsimo tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos įsigaliojimu.

Or. en

Pagrindimas

Ne visos 11a straipsnio nuostatos taikomos, kol neįsigaliojęs būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos.

Pakeitimas 628
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant garantuoti, kad ŠPM 
projektai būtų tik papildomi ir prisidėtų 
prie tvaraus vystymosi, Komisija turėtų 
leisti tik auksinio standarto tipo projektus. 
2 ir 7 dalyse atsižvelgiama į šį 
reikalavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Auksinio standarto kriterijų taikymas užtikrina, kad akreditavimas bus suteiktas tik aukštos 
kokybės projektams; tai reiškia, kad bus sumažintas kenksmingų dujų išmetimas, kuris kitu 
atveju nebūtų sumažėjęs, o projektai, užtikrinantys tvarų vystymąsi vietos bendruomenėse, 
gaus akreditavimą.

Pakeitimas 629
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisijos ir Europos Parlamento 
atstovai turėtų įeiti į Auksinių standartų 
tarybą, kad garantuotų auksinių 
standartų vystymosi kokybę ir 
atskaitomybę ateityje.

Or. en

Pagrindimas

Tai užtikrins, kad auksinių standartų kriterijai ateityje bus ES LPS taikymo garantas. 
Komisija neturi leisti nepriklausomoms organizacijoms nustatyti kokybės vystymo kriterijų. Ji 
turėtų pareikšti savo nuomonę.

Pakeitimas 630
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 

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

gali paprašyti kompetentingos institucijos, 
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo 
2013 m. Gavusi prašymą, iki 2015 m kovo 
31 d. kompetentinga institucija atlieka tokį 
iškeitimą.

Or. en

Pakeitimas 631
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos, 
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo 
2013 m. Gavusi prašymą, iki 2015 m. kovo 
31 d. kompetentinga institucija atlieka tokį 
iškeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia taikyti papildomo ES tikrinimo mechanizmo, jei jau taikomas kitas, priimtas visame 
pasaulyje.
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Pakeitimas 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 634
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 635
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos, 

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

kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
pagal projektų tipus, 2008–2012 m. 
patvirtintus pagal JTBKKK, būtų iškeisti į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Gavusi 
prašymą, iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
kompetentinga institucija atlieka tokį 
iškeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES priims atitinkamas taisykles ir projektų tipus JT lygmenyje, bet vėliau naudos 
papildomą filtrą ES lygmenyje, tai gali turėti neigiamos įtakos derybose su likusia pasaulio 
bendrija. Taip pat logiška ES viduje pripažinti tai, kam jau pritarta JT derybų metu. 

Pakeitimas 636
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

 Tikėtina, kad ne visos valstybės narės pritars tam, kad miškininkystės kreditai būtų įtraukti į 
LPS veiklą 2008–2012 m. laikotarpiu.

Pakeitimas 637
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pirma pastraipa taikoma visiems auksinio 
standarto tipo projektams, kuriuos 2008–
2012 m. pagal Bendrijos sistemą patvirtino 
visos valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 638
Holger Krahmer

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata pratęsia PTEMV naudojimą po 2013 m.  Joje minimi jau patvirtinti projektai, 
kurie bus pradėti prieš 2013 m.,  Neviršijant 50 proc. metinio skiriamų leidimų skaičiaus 
sumažėjimo (palyginti su II prekybos periodu), PTEMV bus galima kartą per metus keisti į 
leidimus, galiosiančius nuo 2013 m.  Galima labai sumažinti ES leidimų kainas panaudojant 
leidimus, suteiktus pagal ŠPM/BĮ projektus. Be to, tai leistų skirti pradines investicijas 
besivystančioms šalims, skatinti supratimą apie energijos efektyvumą ir ieškoti eksporto 
galimybių.

Pakeitimas 639
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Būtų prieštaringa skirti kompensacijas pramonės sektoriams, kuriuose didelė anglies dioksido 
nuotėkio rizika. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) indėlis į šiuos sektorius turėtų būti de 
facto pripažįstamas finansinėmis priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido nuotėkio.

Pakeitimas 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 641
Patrick Louis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Pagal 11a straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 643
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pirma pastraipa taikoma visiems pagal 
JTBKKK 2008–2012 m. laikotarpiu 
patvirtintiems projektų tipams.

Or. en
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Pagrindimas

Jei ES priims atitinkamas taisykles ir projektų tipus JT lygmenyje, bet vėliau naudos 
papildomą filtrą ES lygmenyje, tai gali turėti neigiamos įtakos derybose su likusia pasaulio 
bendrija. Taip pat logiška ES viduje pripažinti tai, kam jau pritarta JT derybų metu. 

Pakeitimas 644
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pirma pastraipa taikoma visiems pagal 
Bendrijos sistemą 2008–2012 m. 
laikotarpiu patvirtintiems projektų tipams.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia taikyti papildomo ES tikrinimo mechanizmo, jei jau taikomas kitas, priimtas visame 
pasaulyje.

Pakeitimas 645
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu,
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 

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

įgyvendinti mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse nuo 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplečia PTEMV naudojimą kaip siūloma 11a straipsnio 3 dalies 4 pastraipoje. 
(Taip pat žr. 3 dalies pagrindimą).

Pakeitimas 646
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtų prieštaringa skirti kompensacijas pramonės sektoriams, kuriuose didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) indėlis į šiuos sektorius turėtų būti 
de facto pripažįstamas finansinėmis priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido nuotėkio.
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Pakeitimas 647
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų sudaryti galimybes toliau investuoti į švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektus, pradėtus nuo 2013 m., siekiant geriausiomis sąnaudomis 
sumažinti išlakas ir atsižvelgiant į ES pageidaujamą mažinimo intensyvumą. 

Pakeitimas 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Operatorius, panaudojęs laikinąjį 
PTEMV, turi grąžinti PTEMV, laikinąjį 
PTEMV, TEMV arba leidimą likus bent 
30 dienų iki laikinojo PTEMV galiojimo 
pabaigos, siekiant padengti išmestų 
teršalų kiekį, kuris buvo apmokėtas 
baigusiu galioti laikinuoju PTEMV. Jei 
operatorius nepakeitė jokių laikinųjų 
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PTEMV, kurie buvo panaudoti siekiant 
padengti leistiną išmetamų teršalų kiekį, 
iki leidimų galiojimo pabaigos, jis turi 
sumokėti baudą už išmetamo teršalų 
kiekio viršijimą pagal 16 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 

Išbraukta.
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susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

Or. en

Pakeitimas 651
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Pagal 11a straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 652
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, pirma pastraipa taikoma iki 2020 m. 
arba kol tos šalys ratifikuos susitarimą su 
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valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

Bendrija (jei tai įvyks anksčiau).

Or. en

Pagrindimas

Nereikia taikyti papildomo ES tikrinimo mechanizmo, jei jau taikomas kitas, priimtas visame 
pasaulyje.

Pakeitimas 653
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, pirma pastraipa taikoma iki 2020 m. 
arba kol tos šalys ratifikuos susitarimą su 
Bendrija (jei tai įvyks anksčiau).

Or. en

Pagrindimas

Nereikia taikyti papildomo ES tikrinimo mechanizmo, jei jau taikomas kitas, priimtas visame 
pasaulyje.
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Pakeitimas 654
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 655
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

PTEMV, susijusiems su visais pagal 
JTBKKK 2008–2012 m. laikotarpiu 
patvirtintais projektų tipais, pirma 
pastraipa taikoma iki 2020 m. arba kol tos 
šalys ratifikuos susitarimą su Bendrija (jei 
tai įvyks anksčiau).

Or. en

Pagrindimas

Jei ES priims atitinkamas taisykles ir projektų tipus JT lygmenyje, bet vėliau naudos 
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papildomą filtrą ES lygmenyje, tai gali turėti neigiamos įtakos derybose su likusia pasaulio 
bendrija. Taip pat logiška ES viduje pripažinti tai, kam jau pritarta JT derybų metu.

Pakeitimas 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Operatorius, panaudojęs laikinąjį 
PTEMV, turi grąžinti PTEMV, laikinąjį 
PTEMV, TEMV arba leidimą likus bent 
30 dienų iki laikinojo PTEMV galiojimo 
pabaigos, siekiant padengti išmestų 
teršalų kiekį, kuris buvo apmokėtas 
baigusiu galioti laikinuoju PTEMV. Jei 
operatorius nepakeitė jokių laikinųjų 
PTEMV, kurie buvo panaudoti siekiant 
padengti leistiną išmetamų teršalų kiekį, 
iki leidimų galiojimo pabaigos, jis turi 
sumokėti baudą už išmetamo teršalų 
kiekio viršijimą pagal 16 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 657
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Operatoriai gali naudoti PTEMV, 
TEMV arba kitus iš Kioto protokolą 
pasirašiusių trečiųjų šalių gautus 
patvirtintus kreditus iki 60 % ES 1990–
2020 m. sumažintos dalies. Šie PTEMV 
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(TEMV) kreditai gali būti gaunami iš 
projektų, pradėtų nuo 2013 m.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų sudaryti galimybes toliau investuoti į švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektus, pradėtus nuo 2013 m., siekiant geriausiomis sąnaudomis 
sumažinti išlakas ir atsižvelgiant į ES pageidaujamą mažinimo intensyvumą.  Siekiant 
sudaryti galimybes už ES ribų mažinti iki 60 % (užuot dabar leidžiamų 50 %), vertėtų 
persvarstyti papildomumo sąlygą.

Pakeitimas 658
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4bis.  Operatorius, panaudojęs laikinąjį 
PTEMV, turi grąžinti PTEMV, laikinąjį 
PTEMV, TEMV arba leidimą likus bent 
30 dienų iki laikinojo PTEMV galiojimo 
pabaigos, siekiant padengti išmestų 
teršalų kiekį, kuris buvo apmokėtas 
baigusiu galioti kreditu. Jei operatorius 
nepakeitė laikinojo PTEMV, kurį naudojo 
atsiskaitymui už išmetamųjų teršalų kiekį, 
numatytą prieš kreditams baigiant galioti, 
jis privalo sumokėti už perteklinę emisiją 
skiriamą baudą pagal 16 straipsnyje 
išdėstytas nuostatas.

Or. fr
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Pagrindimas

Apsodintuose plotuose gali būti saugomi anglies junginiai ir gaminama mediena, kuri gali 
būti panaudojama įvairiais būdais, pvz., statybose, apdailai ir popieriui. Sunkumai, susiję su 
ŠPM miško projektais, buvo išspręsti įvedus laikinuosius PTEMV, kuriuos reikia kompensuoti 
jiems baigus galioti.

Be energijos, gaminamos iš medienos, didesnis medienos saugojimas įvairiomis formomis 
gali padėti kovoti su klimato kaita. Po vienos ar keleto perdirbimo operacijų medieną galima 
deginti siekiant pagaminti energiją.

Pakeitimas 659
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Atsižvelgiant į apskaitos taisykles, 
patvirtintas sudarant tarptautinius 
susitarimus dėl klimato kaitos, valstybės 
narės gali gauti teršalų šalinimo vienetus 
didesnio anglies dioksido kiekio 
saugojimui medienos produktuose. Tai 
galėtų padėti kurti skatinamąsias 
priemones, susijusias su Europos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų prekybos sistema (ES LPS).

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu manoma, kad nukirtus medžius CO2 pakartotinai patenka į atmosferą, todėl 
neskatinami įvairūs medienos panaudojimo būdai.
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Pakeitimas 660
Karl-Heinz Florenz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vadovaujantis 2, 3 ir 4 dalimis, 
įrenginiams naudojant kreditus juose 
numatytas šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis per metus negali 
viršyti 5 proc. kiekio, kuris numatytas 
šioje direktyvoje nurodytais jos 
įgyvendinimo metais.

Or. en

Pagrindimas

PTEMV ir TEMV skatina technologijų įsisavinimą ir veikia kaip saugiklis, jei leidimų kainos 
smarkiai išaugtų. Leidžiamų ŠPM/BĮ sertifikatų susiejimas su leidžiamais kiekiais antrajame 
prekybos etape neremia siekio suvienodinti taisykles, kadangi valstybės narės leidžia 
skirtingus taršos kiekius. Jei ir po antrojo prekybos laikotarpio bus leidžiami skirtingi taršos 
kiekiai, operatoriams ir toliau bus taikomos nevienodos sąlygos. Todėl patartina nustatyti 
aukštutinę ribą, kuri panaikintų nevienodas sąlygas, tačiau nepažeistų suteiktų teisių, kad 
būtų išvengta teisinių veiksmų iš nepalankioje padėtyje esančių operatorių.

Pakeitimas 661
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, ir jei tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos pasirašymas 
atidedamas, už projektus arba kitą 

Išbraukta.
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išmetamųjų teršalų mažinimo veiklą gauti 
kreditai gali būti naudojami Bendrijos 
sistemoje remiantis su trečiosiomis šalimis 
sudarytais susitarimais, kuriuose 
apibrėžtas jų naudojimas. Pagal šiuos 
susitarimus operatoriai gali naudoti už 
projektų veiklą šiose trečiosiose šalyse 
gautus kreditus savo įsipareigojimams 
pagal Bendrijos sistemą vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Kompensacijų naudojimas turėtų būti būtina išsamaus tarptautinio susitarimo, sudaryto po 
2012 m., sąlyga. Siekis parodyti gerą valią pasirašyti dvišalius susitarimus, apimančius 
projektų finansavimą, net jei jų patvirtinimas pagal JTBKKK užsitęsė, gali sukliudyti pasiekti 
susitarimo tikslą.

Pakeitimas 662
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais. Pagal šiuos susitarimus 
operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti neviršijant 50 proc. 
metinio skiriamų leidimų skaičiaus 
sumažėjimo pagal 9 straipsnį.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplečia PTEMV naudojimą kaip siūloma 11a straipsnio 3 dalies 5 pastraipoje. 
(Taip pat žr. 3 dalies pagrindimą).

Pakeitimas 663
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų 
vystymąsi. Šiuose susitarimuose taip pat 
gali būti numatyta naudoti kreditus pagal 
projektus, kurių plane numatytas bazinis 
išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis už 
išmetamųjų teršalų kiekį, kuriam išmesti 
pagal 10a straipsnyje numatytas 
priemones išduodami nemokami leidimai, 
arba mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kompensacijų naudojimas turėtų būti būtina išsamaus tarptautinio susitarimo, sudaryto po 
2012 m., sąlyga. Siekis parodyti gerą valią pasirašyti dvišalius susitarimus, apimančius 
projektų finansavimą, net jei jų patvirtinimas pagal JTBKKK užsitęsė, gali sukliudyti pasiekti 
susitarimo tikslą.
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Pakeitimas 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nepaisant 2 ir 5 dalies, operatoriai 
gali reikalauti kompetentingos institucijos 
kiekvienais metais išduoti minimalų 
leidimų, galiojančių nuo 2013 m., kiekį 
vietoj PTEMV (TMEV), sudarantį 10 
proc. ankstesniųjų metų bendro patikrinto 
teršalų kiekio. 

Or. en

Pakeitimas 665
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Nuo 2013 m. Bendrijos sistemoje galės 
būti naudojami tik auksinio standarto tipo
PTEMV ir auksinio standarto tipo TEMV
iš būsimą tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos ratifikavusių trečiųjų šalių. 
2008– 2012 m. laikotarpiu pagal 
Bendrijos sistemą numatytos taršos 
leidimų kvotos bus 6,5 proc. mažesnės nei 
2005 m. Visi operatoriai, kurie, palyginti 
su jų išmetamų teršalų kiekiu, šiuo 
laikotarpiu išnaudoja mažesnę PTEMV ir 
TEMV dalį ir kurie neperkelia taršos 
leidimų pagal 2 dalį, gali naudoti tokius 
kreditus iki 5 proc. visos jų taršos 
kiekvienais metais nuo 2013 iki 2020 m., 
kaip ir nauji rinkos dalyviai ir nauji 
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sektoriai.
„Auksinio standarto tipo“ PTEMV ir 
TMEV yra kreditai, kurie: 
(a) parodo tikrą, patikrinamą, papildomą 
ir nuolatinį teršalų sumažėjimą 
projektuose, įrodančiuose aiškią tvaraus 
vystymosi naudą ir nedarančių 
pastebimos žalos aplinkai bei neturinčių 
neigiamų socialinių pasekmių;
(b) suteikti projektams šalyse, kurios 
atitinkamai prisideda prie pasaulio teršalų 
mažinimo pagal jų ratifikuotą būsimą 
tarptautinį susitarimą; taip pat
(c) yra pripažinti, arba tikėtina, kad bus 
pripažinti kitose pagrindinėse emisijos 
leidimų prekybos sistemose, įskaitant bet 
kurią JAV federalinę leidimų prekybos 
sistemą.
Suderintos priemonės, patvirtinančios, 
kurie projektai ar projektų tipai atitinka 
šiuos kriterijus, priimamos laikantis 23 
straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Jokia valstybė 
narė negali atsisakyti pripažinti kreditų, 
kurie atitinka šiuos kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote užtikrinama, kad visi operatoriai 2013–2020 m. laikotarpiu galėtų naudotis 
aukšto lygio bendro įgyvendinimo (BĮ) ir švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) projektais tais 
atvejais, kai priimančiosios šalys yra ratifikavusios Kopenhagos susitarimą dėl klimato 
kaitos. Operatoriai turi teisę naudoti kreditus iki 5 proc. visos jų metinės taršos arba perkelti 
pagal NPP II jiems suteiktus leidimus. Įmonės tikriausiai pasirinks tai, kas joms suteiks 
daugiau teisių. Auksinio standarto tipo projektai yra apibrėžti, jie prisidės prie pasaulinės 
anglies dioksido rinkos kūrimo ir prie tarptautinio susitarimo sudarymo. Jokia valstybė narė 
neturėtų turėti veto teisės kreditams, kurie yra patvirtinti kaip auksinio standarto tipo 
kreditai.
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Pakeitimas 666
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Nuo 2013 m. Bendrijos sistemoje galės 
būti naudojami tik auksinio standarto tipo
PTEMV ir auksinio standarto tipo TEMV
iš būsimą tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos ratifikavusių trečiųjų šalių.
2008– 2012 m. laikotarpiu pagal 

Bendrijos sistemą numatytos taršos 
leidimų kvotos bus 6,5 proc. mažesnės nei 
2005 m. Visi operatoriai, kurie, palyginti 
su jų išmetamų teršalų kiekiu, šiuo 
laikotarpiu išnaudoja mažesnę PTEMV ir 
TEMV dalį ir kurie neperkelia taršos 
leidimų pagal 2 dalį, gali naudoti tokius 
kreditus iki 6 proc. visos jų taršos 
kiekvienais metais nuo 2013 iki 2020 m., 
kaip ir nauji rinkos dalyviai ir nauji 
sektoriai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti ŠPM ir BĮ kreditų skaičių. Taip pat svarbu išlaikyti 
sistemos vientisumą aplinkos atžvilgiu (žr. atitinkamą 11a straipsnio 7 dalies pakeitimą).  

Pakeitimas 667
Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kai bus sudarytas tarptautinis 7. Nuo 2013 m. Bendrijos sistemoje galės 
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susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik PTEMV
iš tą susitarimą ratifikavusių trečiųjų šalių.

būti naudojami tik kreditai iš būsimą 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos 
ratifikavusių trečiųjų šalių, kurie atitinka 
minėtą susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

ES turėtų gerbti savo tarptautinius įsipareigojimus ir pripažinti tuos kreditus, kurie 
pripažįstami pagal būsimą tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.  

Pakeitimas 668
Georgs Andrejevs

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik PTEMV 
iš projektų, pradėtų po būsimo 
tarptautinio susitarimo pasirašymo ir tik 
iš tą susitarimą ratifikavusių trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, reikėtų paaiškinti, kad kreditų naudojimas iš projektų, 
pradėtų prieš tarptautinio susitarimo įsigaliojimą neatšaukiamas po šio susitarimo 
įsigaliojimo.
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Pakeitimas 669
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido kreditai iš miškininkystės veiklos yra itin svarbūs, nes jie leidžia įtraukti 
besivystančias šalis į kovą su klimato kaita ir užtikrinti, kad nustojus galioti Kioto protokolui 
bus sėkmingai priimtas naujas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos.  Anglies dioksido 
kreditai iš miškininkystės veiklos taip pat užtikrins ribotą bet itin svarbią galimybę Europos 
pramonės įmonėms dirbti lanksčiai, pereinant į ekonomikos periodą, kai išmetamo anglies 
dioksido kiekis bus labai mažas.

Pakeitimas 670
Anders Wijkman

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

7a. Komisija imasi užtikrinti, kad bet 
kokiame 5 dalyje nurodytame susitarime 
ir 7 dalyje nurodytame susitarime būtų 
numatyta kreditavimo sistema, pagal 
kurią būtų remiamas miškų želdinimas, 
atželdinimas, išmetamųjų teršalų, 
susijusių su miškų naikinimu, kiekio 
mažinimas ir kiti tvarios miškininkystės 
projektai ir veikla.

Or. en

Pakeitimas 671
Karl-Heinz Florenz

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nuo 2013 m., visi operatoriai, kurie 
2008–2012 m. laikotarpiu, palyginti su jų 
išmetamų teršalų kiekiu, išnaudoja 
mažesnę nei 6,5 proc. PTEMV ir TEMV 
dalį ir kurie neperkelia taršos leidimų 
pagal 2 dalį, gali naudoti tokius kreditus 
iki 5 proc. visos jų taršos kiekvienais 
metais nuo 2013 iki 2020 m., kaip ir nauji 
rinkos dalyviai ir nauji sektoriai.

Or. en

Pagrindimas

Žinant, kad valstybės narės leidžia skirtingus taršos kiekius PTEMV ir TEMV II prekybos 
laikotarpyje, nedidelis kiekis kreditų turėtų būti prieinamas visiems dalyviams šiam prekybos 
laikotarpiui pasibaigus.
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Pakeitimas 672
Georgs Andrejevs

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Nuo 2013 m., visi operatoriai, kurie 
2008–2012 m. laikotarpiu, palyginti su jų 
išmetamų teršalų kiekiu, išnaudoja 
mažesnę nei 6,5 proc. PTEMV ir TEMV 
dalį ir kurie neperkelia taršos leidimų 
pagal 2 dalį, gali naudoti tokius kreditus 
iki 5 proc. visos jų taršos kiekvienais 
metais nuo 2013 iki 2020 m., kaip ir nauji 
rinkos dalyviai ir nauji sektoriai.

Or. en

Pagrindimas

Žinant, kad valstybės narės leidžia skirtingus taršos kiekius PTEMV ir TEMV II prekybos 
laikotarpyje, nedidelis kiekis kreditų turėtų būti prieinamas visiems dalyviams šiam prekybos 
laikotarpiui pasibaigus.

Pakeitimas 673
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Siekiant išlaikyti Bendrijos sistemos 
vientisumą aplinkos atžvilgiu ir užtikrinti, 
kad taršos mažinimas vietinėse rinkose 
vyksta pagal numatytą taršos mažinimo 
planą, reikėtų panaikinti bendrą ES 
taršos leidimų skaičių, kuris lygus 
PTEMV, TEMV ir kitų kreditų, kuriuos 
operatoriai gali naudoti, skaičiui. 
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Planuojama, kad šis taršos leidimų 
skaičius bus atimtas iš leidimų, kurie buvo 
numatyti parduoti aukcione. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu padidinti rentabilumą. Todėl atitinkamu pakeitimu siūloma padidinti ŠPM ir BĮ 
kreditų skaičių. Taip pat svarbu išlaikyti sistemos vientisumą aplinkos atžvilgiu.   Šiuo 
pakeitimu siekiama pakeisti leidimų pardavimą aukcionuose švarios plėtros mechanizmu ir 
nepažeisti papildomumo principo.
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