
AM\735217LT.doc PE409.679v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2008/0013(COD)

17.7.2008

PAKEITIMAI
675 - 782

Pranešimo projektas
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

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

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



PE409.679v01-00 2/108 AM\735217LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\735217LT.doc 3/108 PE409.679v01-00

LT

Pakeitimas 675
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11b straipsnio 1 dalies nauja pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 11b straipsnio 1 dalis papildoma šia 
pastraipa:

Išbraukta.

„Bendrija ir jos valstybės narės leidžia 
vykdyti projekto veiklą tik jei visų projekto 
dalyvių būstinė yra šalyje, pasirašiusioje 
su tokiais projektais susijusį tarptautinį 
susitarimą, arba šalyje, ar federalinei 
valdžiai atskaitingame arba regioniniame 
administraciniame vienete, susijusiame su 
Bendrijos sistema pagal 25 straipsnį.“

Or. pl

Pagrindimas

Šis pasiūlymas prieštarauja valstybių narių suverenumo principui ekonomikos ir užsienio 
reikalų politikos srityse.

Pakeitimas 676
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pasinaudojimas viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka (piktnaudžiavimas 
rinka) yra nagrinėjimo verti klausimai. Prieš pradedant taikyti naują, nemažai 
administracinių kliūčių sukeliantį reglamentą, reikėtų atlikti tyrimą. Jis šiuo metu jau 
vykdomas vadovaujantis ES  direktyva dėl piktnaudžiavimo rinka ir ES direktyva dėl 
finansinių priemonių rinkų (MiFID).

Pakeitimas 677
Caroline Lucas, Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnyje įterpiama ši 2a dalis:
„2a. Jeigu Bendrijos masto priemonės, 
kurios turėtų skatinti sumažinti I priede 
išvardytą aviacinę veiklą vykdančių 
orlaivių išmetamą azoto oksidų kiekį, 
vengiant klaidingų technologinių 
kompromisų mažinant išmetamą CO2 ir 
NOx dujų kiekį ir užtikrinant atitinkamą 
klimato apsaugą, nebus pradėtos vykdyti 
iki 2012 m. sausio 1 d., anglies dioksido 
kiekis, leidžiamas pagal emisijos leidimus, 
išskyrus emisijos leidimus vykdant 
aviacinę veiklą arba patvirtintu emisijos 
mažinimo vienetu (PEMV) ar emisijų 
mažinimo vienetu (EMV) leidžiamas  
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orlaivio naudotojui išmesti į aplinką, 
dalijamas taikant koeficientą, kuris yra 
lygus 2. Komisija keičia šį koeficientą,
jeigu tai reikalinga remiantis moksliniais 
įrodymais, laikydamasi 23 straipsnio 3 
dalyje minimos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Jeigu įsigaliojus sistemai nebus pradėtos taikyti veiksmingos priemonės, skirtos NOx emisijai 
mažinti, bet koks emisijos leidimų aviacijos sektoriuje panaudojimas, palyginti su šioje 
sistemoje kituose sektoriuose naudojamais leidimais, turės neigiamą poveikį klimatui.

Pakeitimas 678
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija priima IV priede nustatytais
stebėjimo ir ataskaitų teikimo principais 
grindžiamą reglamentą dėl emisijos 
stebėjimo ir ataskaitų apie ją teikimo, o 
prireikus ir duomenų apie I priede 
išvardytų rūšių veiklą teikimo;

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

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

2. Reglamente gali būti atsižvelgiama į 
tiksliausius bei naujausius turimus 
mokslinius duomenis, ypač duomenis, 

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

priežastis ir klimato kaitos raidą.

taip pat gali būti nustatyti reikalavimai 
nepriklausomai patikrinti tokią 
informaciją. Į šiuos reikalavimus gali būti 
įtrauktas reikalavimas teikti ataskaitas 
apie gaminant elektros energiją 
išmetamus teršalus, kuriems taikoma 
Bendrijos sistema ir kurie susiję su tokios 
produkcijos gamyba.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pasibaigus kalendoriniams metams 
kiekvienas įrenginio operatorius 
reglamente nustatyta tvarka 
kompetentingai institucijai pateiktų 
ataskaitą apie teršalų, išmestų iš įrenginio 
per tuos metus, kiekį.“

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

Or. pl

Pagrindimas

Dabartinės formuluotės 14 straipsnyje nustatomi labai aiškūs ir detalūs reikalavimai 
ataskaitoms, nors tai nėra pakankamai objektyviai pagrįsta. Būtina skleisti ne tik mokslines
išvadas, kuriomis paremiama šiltnamio efektą sukeliančių dujų hipotezė, tačiau būtina 
atsižvelgti ir į kitas pačias įvairiausias mokslines dabartinius pokyčius aiškinančias teorijas, 
atsižvelgiant į kitas pripažintas hipotezes. 

Pakeitimas 679
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamente gali būti atsižvelgiama į 
tiksliausius bei naujausius turimus 
mokslinius duomenis, ypač duomenis, 

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

TIPK; be to, siekiant įgyvendinti 10a 
straipsnį, operatoriams nustatomi 
reikalavimai teikti ataskaitas apie emisiją, 
susijusią su daug energijos suvartojančių 
sektorių, galinčių konkuruoti tarptautiniu 
lygmeniu, produkcijos gamyba;

Or. en

Pakeitimas 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reglamentas dėl emisijos stebėjimo ir 
emisijos ataskaitų bus patvirtintas iki 
2011 m. gruodžio 31 d.

Or. es

Pakeitimas 681
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Reglamentas gali apimti 
automatizuotų sistemų naudojimo ir 
apsikeitimo duomenimis formatų 
reikalavimus, siekiant suderinti 
pranešimus apie stebėjimo planą, taip pat 
emisijos ir tikrinimo veiklos tarp 
operatoriaus, tikrintojo ir atsakingų 
institucijų metinės ataskaitos 
reikalavimus.
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Or. en

Pagrindimas

Informacinių technologijų sistemų naudojimas sustiprins stebėjimo ir ataskaitų ES prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistemoje (ES PTS) skaidrumą. Tai turės svarbos tolimesnei ES 
PTS plėtrai arba susiejant šią sistemą su kitais sektoriais ir kitomis prekybos teršalų leidimais 
sistemomis.

Pakeitimas 682
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/87/EB
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
(a) pavadinimas pakeičiamas taip:
„Tikrinimas ir akreditavimas“
(b) įterpiamos šios pastraipos: „Komisija 
priima reglamentą dėl emisijos ataskaitų 
tikrinimo ir tikrintojų akreditavimo; jame 
nustatomos akreditavimo, abipusio 
pripažinimo ir tikrintojų akreditacijos 
panaikinimo sąlygos, taip pat priežiūros ir 
tarpusavio vertinimo sąlygos (jei būtina).
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su žymiu administracinės ir kontrolės sukeliamos naštos padidėjimu.
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Pakeitimas 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Komisija priima reglamentą dėl emisijos 
ataskaitų tikrinimo ir tikrintojų 
akreditavimo; jame nustatomos 
akreditavimo, abipusio pripažinimo ir 
tikrintojų akreditacijos panaikinimo 
sąlygos, taip pat priežiūros ir tarpusavio 
vertinimo sąlygos (jei būtina). Šis 
reglamentas patvirtinamas iki 2011 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 684
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/87/EB
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„4. Už perteklinę emisiją skiriama bauda, 
susijusi su leidimais, išduotais nuo 
2013 m. sausio 1 d., didinama pagal 
Europos vartotojų kainų indeksą.“

Or. pl

Pagrindimas

Nėra jokio pateisinimo taikyti griežtesnes bausmes už nesugebėjimą pasiekti nerealių, 
neatlikus konsultacijų numatytų tikslų.
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Pakeitimas 685
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/87/EB
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už perteklinę emisiją skiriama bauda, 
susijusi su leidimais, išduotais nuo 2013 m. 
sausio 1 d., didinama pagal Europos 
vartotojų kainų indeksą.“

4. Už perteklinę emisiją skiriama bauda, 
susijusi su leidimais, išduotais nuo 2013 m. 
sausio 1 d., didinama pagal Europos 
vartotojų kainų indeksą.“ Sumokėjęs 
baudą už perteklinę šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją, operatorius 
neatleidžiamas nuo įsipareigojimo 
atsisakyti leidimų skaičiaus, atitinkančio 
tą perteklinę šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisiją, kuri susidarytų, jeigu būtų 
atsisakoma kitų kalendorinių metų 
leidimų.

Or. en

Pagrindimas

Norint išvengti, kad baudą susimokėjusi bendrovė galėtų toliau naudotis emisijos leidimais, 
būtina aiškiai nurodyti, kad jos vis tiek privalo atsisakyti leidimų skaičiaus. 

Pakeitimas 686
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d išduoti leidimai 
laikomi Bendrijos registre.“

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d išduoti leidimai
laikomi Bendrijos registre.“

Vadovaujantis reglamentu dėl 
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standartizuotos ir apsaugotos registrų 
sistemos, vykstant procesui, susijusiam su 
valstybių narių įrašų tvarkymu ir leidimų 
paskirstymu, atsisakymu ir panaikinimu, 
kiekviena valstybė narė turi prieigą prie 
Bendrijos registro.  
Bendrijos registru nėra apribojami 
valstybės narės veiksmai vykdant savo 
įsipareigojimus bei pagal Jungtinių Tautų 
bendrąją klimato kaitos konvenciją arba 
Kioto protokolą leidžiamus veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 687
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

I ir II a priedai yra vieni iš esminių šios direktyvos elementų ir kiekvienas jų pakeitimas turi 
būti atliekamas vykdant bendro sprendimo priėmimo procedūrą.
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Pakeitimas 688
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

I ir II a priedai yra vieni iš esminių šios direktyvos elementų ir kiekvienas jų pakeitimas turi 
būti atliekamas vykdant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 689Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Įtraukiant šiltnamio efektą sukeliančias dujas, skirtingai nuo šiuo metu II priede išvardytų 
dujų, bus stipriai iškraipoma rinka ir planavimo užtikrintumas.  Naujos dujos ES prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistemoje (ES PTS) gali netikėtai pakeisti leidimų pasiūlą arba 
paklausą ir taip sukelti nepageidautinus staigius kainų svyravimus.

Pakeitimas 690
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

IIa priedo pakeitimai yra politinis sprendimas, todėl jam turi būti taikoma ne komitologijos, o 
bendro sprendimo procedūra.

Pakeitimas 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į 21 straipsnyje 
numatytas ataskaitas ir šios direktyvos 

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

taikymo patirtį, gali iš dalies keisti šios 
direktyvos priedus, išskyrus I priedą ir IIa 
priedą. IV ir V priedai gali būti iš dalies 
keičiami, siekiant pagerinti emisijos 
stebėjimą, ataskaitų teikimą ir tikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nemanome, kad yra tinkama keisti IIa priedą, nes taip taikant komitologijos procedūrą  
padidinamas valstybių narių aukcionuose pardavinėjamų leidimų kiekis siekiant Bendrijos 
solidarumo ir plėtros. Tai ypač politinis klausimas, kurį būtina spręsti taikant bendro 
sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 692
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) 24 straipsnio 1 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:
„1. Nuo 2008 m. valstybės narės šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų 
sistemą pagal šią direktyvą gali taikyti I 
priede neišvardytai veiklai, vykdomai 
įrenginiuose ir kitur, bei šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms, jeigu tos veiklos 
[...] ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
įtraukimą Komisija patvirtina 23 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, 
atsižvelgdama į visus atitinkamus 
kriterijus, ypač poveikį vidaus rinkai, 
galimą konkurencijos iškraipymą, 
sistemos vientisumą aplinkos požiūriu ir 
numatytos stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
sistemos patikimumą.“

Or. en
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Pagrindimas

Tai yra techninis Direktyvos 2003/87/EB pastraipos pakeitimas, kuris nebuvo atliktas 
Komisijos pasiūlymu. Pakeitimu užtikrinamas lankstumas ir galimi papildymai ateityje, 
pavyzdžiui, namų ūkio šildymo srityje.

Pakeitimas 693
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) 24 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
„4. Tuo atveju, jeigu šias priemones 
pradedama taikyti pagal 30 straipsnį 
nagrinėjant pakartotinai, taip pat 
svarstoma, ar ši direktyva turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad vykdant tą veiklą 
emisija suderintai būtų įtraukiama visoje 
Bendrijoje“.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra techninis Direktyvos 2003/87/EB pastraipos, pakeistos Komisijos pasiūlymu, 
pakeitimas. Pakeitimu paaiškinama, kad įtraukus papildomus elementus III etapo metu 
svarstoma, ar iš dalies pakeisti visą direktyvą, o ne tik I priedą.

Pakeitimas 694
Linda McAvan

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

(19) Įterpiamas 24a straipsnis: Išbraukta.

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

Or. en
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Pagrindimas

Nėra aišku, kodėl būtina taikyti papildomą vidinės atsvaros mechanizmą. Galimybė rinktis 
veiklą ir vykdyti bendro įgyvendinimo projektus suteikia valstybėms narėms pakankamai 
lankstumo. Egzistuoja pavojus, kad emisijos mažinimo kiekis bus skaičiuojamas du kartus: ne 
prekybos sektoriuje ir prekybos sektoriuje.

Pakeitimas 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išmetamųjų teršalų mažinimo projektams 
taikomos suderintos taisyklės

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje nustatomi vidinės atsvaros projektai, kuriuos vykdant mažinamas išmetamų 
teršalų kiekis Europos sektoriuose, kurie neįtraukti į ES leidimų prekybos sistemą (LPS). Jei 
bus leista, vykdant šiuos projektus būtų išduodami papildomi leidimai ES LPS sektoriams, kad 
jie galėtų padidinti išmetamų teršalų kiekį ir iš esmės padidinti nustatytą ribą.

Pakeitimas 696
Dan Jųrgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išmetamųjų teršalų mažinimo projektams 
taikomos suderintos taisyklės

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

Or. en

Pagrindimas

Vidinė atsvara faktiškai nesumažins ES emisijos, nes  sumažintas emisijos kiekis,
nepriklausantis leidimų prekybos sistemai, bus perkeliamas į šią sistemą. Taip emisijos kiekis 
leidimų sistemoje padidės. Kadangi vidinės atsvaros mechanizme nėra apribojimų, emisijos 
kiekis leidimų prekybos sistemoje galės augti nevaržomai, o tai kenkia jo vientisiems ryšiams 
su aplinka.

Pakeitimas 697
Marie-Noėlle Lienemann

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

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

Išmetamųjų teršalų mažinimo projektams 
taikomos suderintos taisyklės

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

Or. en
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Pagrindimas

Vidinė atsvara faktškai nesumažins ES  emisijos, nes sumažintas emisijos kiekis, 
nepriklausantis leidimų prekybos sistemai, bus perkeliamas į šią sistemą. Taip emisijos kiekis 
leidimų prekybos sistemoje padidės. Kadangi vidinės atsvaros mechanizme nėra apribojimų, 
emisijos kiekis leidimų prekybos sistemoje galės augti nevaržomai, o tai kenkia jo vientisumui 
su aplinka.

Pakeitimas 698
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išmetamųjų teršalų mažinimo projektams 
taikomos suderintos taisyklės

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

Or. en

Pagrindimas

Nėra aišku, kaip pateikus pasiūlymą bus leista sektorių arba veiklos kreditus įtraukti į 
prekybos taršos leidimais sistemą nepakenkiant įsipareigojimams mažinti taršos kiekį tuose 
sektoriuose, kuriems netaikoma prekybos leidimais sistema, remiantis sprendimu dėl bendrų 
pastangų.

Pakeitimas 699
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija iki 2011 m. birželio 30 d. 
patvirtina įgyvendinimo priemones, 
susijusias su leidimų išdavimu valstybių 
narių arba Komisijos administruojamiems 
projektams, kuriuos vykdant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas arba anglies dioksido 
šalinimas stiprinamas ne pagal Bendrijos 
sistemą.

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

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
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procedūros su tikrinimu. procedūros su tikrinimu.
Dėl tokių priemonių taikymo negali būti du 
kartus skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir negali būti 
sudaromos kliūtys taikyti kitas politines 
priemones išmetamiesiems teršalams, 
kuriems netaikoma Bendrijos sistema, 
mažinti. Nuostatos priimamos tik jei 
įtraukimas pagal 24 straipsnį yra 
negalimas, o kitą kartą peržiūrint 
Bendrijos sistemą svarstoma galimybė 
suvienodinti jos taikymą šiems 
išmetamiesiems teršalams visoje 
Bendrijoje.

Dėl tokių priemonių taikymo negali būti du 
kartus skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir negali būti 
sudaromos kliūtys taikyti kitas politines 
priemones išmetamiesiems teršalams, 
kuriems netaikoma Bendrijos sistema, 
mažinti. Tokios nuostatos nepriimamos, jei 
įtraukimas pagal 24 straipsnį yra galimas
nedelsiant, o kitą kartą peržiūrint 
Bendrijos sistemą svarstoma galimybė 
suvienodinti jos taikymą šiems 
išmetamiesiems teršalams visoje 
Bendrijoje.

2. Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų nustatyta leidimų 
išdavimo 1 dalyje nurodytiems Bendrijos 
lygmens projektams tvarka.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Išduodant leidimus projektams, kuriais mažinamas emisijos kiekis trečiosiose šalyse, būtų 
galima: a) papildyti švarios plėtros mechanizmą ir bendrą įgyvendinimą arba projektų 
mechanizmus, kurie bus plėtojami ateityje pagal tarptautinį susitarimą dėl klimato, arba 
pakeisti tokius projektų mechanizmus, jeigu tarptautinis susitarimas nebus priimtas arba jo 
priėmimas užtruks; b) suteikti Komisijai diplomatinę priemonę derantis dėl dvišalių 
susitarimų ir c) žengti pirmą žingsnį susiejant su kitomis ribojimo ir prekybos sistemomis, 
sudarant sąlygas abipusiškai pripažinti bendrą projekto mechanizmą.

Pakeitimas 700
Philippe Busquin

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

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

1. Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija patvirtina įgyvendinimo 
priemones, susijusias su leidimų išdavimu 
valstybių narių arba bendrovių 
administruojamiems projektams, į kuriuos 
gali būti įtrauktos bendrovės ir kuriuos 
vykdant šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis mažinamas ne 
pagal Bendrijos sistemą.

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

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

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

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

2. Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų nustatyta leidimų 
išdavimo 1 dalyje nurodytiems Bendrijos 
lygmens projektams tvarka.

2. Komisija patvirtina įgyvendinimo 
priemones, kuriose būtų nustatyta leidimų 
išdavimo 1 dalyje nurodytiems Bendrijos 
lygmens projektams tvarka. 

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Manome, kad žodis „patvirtina“ tinka labiau nei žodžiai „gali patvirtinti“, nes taip 
užtikrinamas teisinis ir ekonominis apibrėžtumas bei padedama išvengti galimų vertimo 
klaidų.

Būtina paminėti, kad tokiuose projektuose dalyvaujančios bendrovės gaus leidimus mažinti 
išmetamųjų dujų kiekį, kurį jos įsipareigojo pasiekti.

Jei atliekų deginimas ir užkasimas sąvartynuose nepateks į direktyvos taikymo sritį, 
projektams, kuriais mažinamas išmetamųjų dujų kiekis šiuose sektoriuose, bus galima tvirtinti 
ir išduoti leidimus. 

Pakeitimas 701
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

ES prekybos taršos leidimais sistemos direktyva ir sprendimas dėl pastangų pasidalijimo yra 
tarpusavyje susiję, o į šį tarpusavio sąryšį būtina atsižvelgti norint, kad ES išlaidų efektyvumą 
užtikrinančiu būdu pasiektų emisijos mažinimo tikslus. Todėl būtina susieti ES prekybos 
taršos leidimais sistemą ir šiai sistemai nepriklausančius sektorius. Taigi bet kokia sąlyga dėl 
24a ir 24 straipsnių taikymo turi būti pašalinta. 

Pakeitimas 702
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Dėl tokių priemonių taikymo negali būti du 
kartus skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir negali būti 
sudaromos kliūtys taikyti kitas politines 
priemones išmetamiesiems teršalams, 
kuriems netaikoma Bendrijos sistema, 
mažinti. Nuostatos priimamos tik jei 

Dėl tokių priemonių taikymo negali būti du 
kartus skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir negali būti 
sudaromos kliūtys taikyti kitas politines 
priemones išmetamiesiems teršalams, 
kuriems netaikoma Bendrijos sistema, 
mažinti. Kitą kartą peržiūrint Bendrijos 
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įtraukimas pagal 24 straipsnį yra 
negalimas, o kitą kartą peržiūrint 
Bendrijos sistemą svarstoma galimybė 
suvienodinti jos taikymą šiems 
išmetamiesiems teršalams visoje 
Bendrijoje.

sistemą svarstoma galimybė suvienodinti 
jos taikymą šiems išmetamiesiems 
teršalams visoje Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

ES prekybos taršos leidimais sistemos direktyva ir sprendimas dėl pastangų pasidalijimo yra 
tarpusavyje susiję, o į šį tarpusavio sąryšį būtina atsižvelgti norint, kad ES išlaidų efektyvumą 
užtikrinančiu būdu pasiektų emisijos mažinimo tikslus. Todėl būtina susieti ES prekybos 
taršos leidimais sistemą ir šiai sistemai nepriklausančius sektorius. Taigi bet kokia sąlyga dėl 
24a ir 24 straipsnių taikymo turi būti pašalinta. 

Pakeitimas 703
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurios buvo sugautos ir saugomos, 
emisija laikoma „neišskirta emisija“. Šios 
emisijos atveju nereikalaujama atsisakyti 
leidimų.

Or. en

Pagrindimas

Šios dujos yra emisija, tačiau jos neturi kontakto su oru. Todėl jos neturi būti laikomos 
emisija.
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Pakeitimas 704
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Įterpiamas šis -7a straipsnis:
„24b straipsnis

Lankstumas
Valstybės narės gali naudoti pagal 
Sprendimo 2008/XX/EB 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis išduotus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimus 
įgyvendindamos savo įsipareigojimus 
pagal Direktyvos 2003/87/EB nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

ES prekybos taršos leidimais sistemos direktyva ir sprendimas dėl pastangų pasidalijimo yra 
tarpusavyje susiję, o į šį tarpusavio sąryšį būtina atsižvelgti norint, kad ES išlaidų efektyvumą 
užtikrinančiu būdu pasiektų emisijos mažinimo tikslus. Todėl esant ryšiui tarp prekybos taršos 
leidimais sistemos ir kitų sistemų būtina pradėti taikyti lankstumo principą.

Pakeitimas 705
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Įterpiamas šis 7a straipsnis:
„24b straipsnis

Lankstumas
Valstybės narės gali naudoti pagal 
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Sprendimo 2008/XX/EB 3 straipsnio 1 ir 
2 dalis išduotus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimus 
įgyvendindamos savo įsipareigojimus 
pagal Direktyvos 2003/87/EB nuostatas.“

Or. en

Pagrindimas

ES prekybos taršos leidimais sistemos direktyva ir sprendimas dėl pastangų pasidalijimo yra 
tarpusavyje susiję, o į šį tarpusavio sąryšį būtina atsižvelgti norint, kad ES išlaidų efektyvumą 
užtikrinančiu būdu pasiektų emisijos mažinimo tikslus. Todėl esant ryšiui tarp prekybos taršos 
leidimais sistemos ir kitų sistemų būtina pradėti taikyti lankstumo principą.

Norint sukurti tikroviškas paskatas projektų plėtrai trečiosiose šalyse, negalima taikyti 
apribojimų, įgytų naudojant kreditus.

Pakeitimas 706
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2003/87/EB
25 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Susitarimai gali būti sudaromi siekiant 
užtikrinti, kad būtų abipusiai pripažįstami 
pagal Bendrijos sistemą išduodami 
leidimai ir leidimai, išduodami pagal kitos 
šalies arba federalinei valdžiai atskaitingų 
ar regioninių administracinių vienetų 
privalomas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemas, kuriomis 
nustatomos didžiausios absoliučiosios 
emisijos ribos.

1a. Susitarimai gali būti sudaromi siekiant 
užtikrinti, kad būtų abipusiškai 
pripažįstami pagal Bendrijos sistemą 
išduodami leidimai ir panašūs leidimai, 
išduodami pagal kitos šalies arba 
federalinei valdžiai atskaitingų ar 
regioninių administracinių vienetų 
privalomas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemas, kuriomis 
nustatomos didžiausios absoliučiosios 
emisijos ribos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina riboti susitarimus kitose prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimais 
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sistemose iki tokių sistemų, kurios suteikia tokio paties lygio patikimumą, kiek tai susiję su 
duomenų apie emisiją tikrinimo patikimumu, ir kurios yra reguliuojamos panašiomis 
pardavimo aukcionuose procedūromis.

Pakeitimas 707
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2003/87/EB
25 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Susitarimai gali būti sudaromi siekiant 
užtikrinti, kad būtų abipusiai pripažįstami 
pagal Bendrijos sistemą išduodami
leidimai ir leidimai, išduodami pagal kitos 
šalies arba federalinei valdžiai atskaitingų 
ar regioninių administracinių vienetų 
privalomas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemas, kuriomis 
nustatomos didžiausios absoliučiosios 
emisijos ribos.

1a. Susitarimai gali būti sudaromi siekiant 
užtikrinti, kad būtų abipusiškai 
pripažįstami pagal Bendrijos sistemą 
išduodami leidimai ir panašūs leidimai, 
išduodami pagal kitos šalies arba 
federalinei valdžiai atskaitingų ar 
regioninių administracinių vienetų 
privalomas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemas, kuriomis 
nustatomos didžiausios absoliučiosios 
emisijos ribos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina riboti susitarimus kitose prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimais 
sistemose iki tokių sistemų, kurios suteikia tokio paties lygio patikimumą, kiek tai susiję su 
duomenų apie emisiją tikrinimo patikimumu, ir kurios yra reguliuojamos panašiomis 
pardavimo aukcionuose procedūromis.

Pakeitimas 708
Anja Weisgerber

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

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

Mažų įrenginių neįtraukimas į sistemą

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

1. Mažesnio kaip 25 MW nominalaus 
šiluminio našumo įrenginius, iš kurių 
išmestas teršalų (išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie 
kurį pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra 
mažesnis kaip 25 000 tonų anglies dioksido 
ekvivalento:

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas 
lygiavertes priemones;
b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;
c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;
d) siekdama pasikonsultuoti su 
visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose 
nurodytą informaciją.
2. Jei pasibaigus trijų mėnesių 
laikotarpiui, skaičiuojamam nuo 
visuomenės konsultacijoms skirtos 
informacijos paskelbimo dienos, per kitus 
šešis mėnesius Komisija nepateikia 
prieštaravimų, pranešimas laikomas 
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priimtu.
Atsisakius leidimų, išduotų laikotarpiui, 
kurį įrenginiui buvo taikoma emisijos 
leidimų sistema, sistemos taikymas 
įrenginiui nutraukiamas, o valstybė narė 
nebeišduoda įrenginiui nemokamų leidimų, 
kaip numatyta 10a straipsnyje.

Atsisakius leidimų, išduotų laikotarpiui, 
kurį įrenginiui buvo taikoma emisijos 
leidimų sistema, sistemos taikymas 
įrenginiui nutraukiamas, o valstybė narė 
nebeišduoda įrenginiui nemokamų leidimų, 
kaip numatyta 10a straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Ribą, kuri taikoma sprendžiant klausimą dėl mažų kurą deginančių įrenginių atveju 
neįtraukimo į sistemą, būtina padidinti nuo 10 000 tonų anglies dioksido iki 25 000 tonų. Taip 
bus gerokai palengvinama našta mažesnių įrenginių operatoriams, nes 97 proc. išmetamo 
anglies dioksido kiekio vis dar priklausys prekybos taršos leidimais sistemai. 

Pakeitimas 709
Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažų įrenginių, kuriems taikomos 
lygiavertės priemonės, neįtraukimas į 
sistemą

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

1. Įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą neįtraukia, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:
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a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Mažai teršalų išmetantys įrenginiai (mažiau nei 50 000 tonų anglies ekvivalento) nėra 
ekonomiški, nes stebėjimo ir atitikties ES PTS standartams našta bei leidimų, trečiųjų šalių 
/pusių tikrinimo ir prekybos bei dalyvavimo aukcionuose administravimo išlaidos viršija 
dalyvavimo šioje sistemoje naudą aplinkai, išreikštą pinigine verte. Kai 95 proc. emisijos 
kiekio PTS priklausančiuose sektoriuose vis dar yra apimama pagal šią sistemą,  nustačius 
50 000 tonų ribą, apie 75 proc. įrenginių bus atleista nuo sunkios naštos, kuri atsiranda dėl 
prekybos teršalų leidimais sistemos (2007 m. Europos aplinkos agentūros pranešimas).

Pakeitimas 710
Silvia–Adriana Țicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis 27 straipsnis
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Mažų kurą deginančių įrenginių, kuriems 
taikomos lygiavertės priemonės, 
neįtraukimas į sistemą

Mažų įrenginių neįtraukimas į sistemą

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

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

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

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį,

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Pakeitimas 711
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis 27 straipsnis
Mažų kurą deginančių įrenginių, kuriems 
taikomos lygiavertės priemonės, 
neįtraukimas į sistemą

Mažų įrenginių neįtraukimas į sistemą

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

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

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

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį,

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

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

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

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

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

paskelbia a, b ir c punktuose nurodytą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 712
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažų įrenginių neįtraukimas į sistemą

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

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

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

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį,

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

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

c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 

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

ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, įrenginys bus vėl 
įtrauktas į sistemą;

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

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

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinime (SEC(2008)52) Europos Komisija teigia, kad administracinių išlaidų, 
tenkančių vienai tonai emisijos, kuri nebuvo įtraukta į ES prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistemą, sumažinimas 25 000 tonų buvo nepakankamas (palyginti su 10 000 tonų) 
ribai nustatyti. Tačiau Komisijos dokumente neatsižvelgiama į nežinomą didelių įrenginių 
išmetamą CO2 kiekį. Tai gali būti toks pats dydis, kaip ir įrenginių, kurie per kalendorinius 
metus išmeta mažiau nei 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento.

Be to, neįtrauktiems į sistemą įrenginiams bus taikomos kitos išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimo priemonės, nepriklausančios ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemai.

Pakeitimas 713
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažų įrenginių neįtraukimas į sistemą

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 

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

valstybė narė įvykdo šias sąlygas:

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

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinime (SEC(2008)52) Europos Komisija teigia, kad administracinių išlaidų, 
tenkančių vienai tonai emisijos, kuri nebuvo įtraukta į ES prekybos išmetamųjų teršalų 
leidimais sistemą, sumažinimas 25 000 tonų buvo nepakankamas (palyginti su 10 000 tonų) 
ribai nustatyti.Tačiau Komisijos dokumente neatsižvelgiama į nežinomą didelių įrenginių 
išmetamą CO2 kiekį. Tai gali būti toks pats dydis, kaip ir įrenginių, kurie per kalendorinius 
metus išmeta mažiau nei 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento.

Be to, neįtrauktiems į sistemą įrenginiams bus taikomos kitos išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimo priemonės, nepriklausančios ES prekybos išmetamų teršalų leidimais sistemai.
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Pakeitimas 714
David Martin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažų skleidėjų, kuriems taikomos 
lygiavertės priemonės, neįtraukimas į 
sistemą

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėti teisę būti neįtraukti privalo turėti ne tik kurą deginantys įrenginiai, bet ir visų tipų 
įrenginiai. Pakeliant išmetamo kiekio ribą iki 25 000 tonų, dideliam kiekiui mažų įrenginių 
bus pašalinta administracinė sistemos sukeliama našta, tačiau iš sistemos bus pašalintas tik 
kiekis, lygus 2,4 proc. viso išmetamųjų teršalų kiekio.  9a straipsnio pakeitimas būtinas norint 
atlikti reikalingą korekciją sumažinant iki bendros ribos. Papildomų pajėgumų riba taikoma 
įprastos veiklos pajėgumams. Pavyzdžiui, dauguma ligoninių ar universitetų turi atsarginius 
generatorius, kurių nominalus šiluminis našumas yra didesnis nei 25 MW, tačiau jie 
naudojami tik avarinių situacijų atvejais.

Pakeitimas 715
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažų skleidėjų, kuriems taikomos 
lygiavertės priemonės, neįtraukimas į 
sistemą

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

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

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

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
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priemones; priemones;
b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 10 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

 Visų tipų įrenginiai privalo turėti teisę būti neįtraukti. Pakeliant išmetamo kiekio ribą iki 25 
000 tonų, bus pašalinta 6300 (o ne 4200) mažų įrenginių administracinė sistemos sukeliama 
našta, tačiau iš sistemos bus pašalintas tik kiekis, lygus 2,4 proc. viso išmetamų teršalų 
kiekio.  9a straipsnio pakeitimas būtinas norint atlikti reikalingą korekciją sumažinant iki  
bendros ribos. Papildomų pajėgumų ribą reikia pašalinti, nes tai ne visada yra tinkamas 
išmetamų teršalų kiekio rodiklis. Pavyzdžiui, dauguma ligoninių ar universitetų turi 
atsarginius generatorius, kurių nominalus šiluminis našumas yra didesnis nei 25 MW, tačiau 
jie naudojami tik avarinių situacijų atvejais.

Pakeitimas 716
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ligoninės taip pat gali būti neįtrauktos į 
sistemą, jeigu jos imsis atitinkamų 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų labiau atsižvelgti į ligoninių poreikius turėti nemažus atsarginius pajėgumus, kurie 
būtų naudojami nutrūkus elektros energijos tiekimui. Atsarginiai pajėgumai ligoninėse turi 
būti tinkamai prižiūrimi ir parengti naudoti, vadinasi, pasibaigus metams šiluminiai katilai 
ligoninėse keičiami, o avariniai generatoriai tikrinami. Pagal Europos Sąjungos prekybos 
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išmetamųjų teršalų leidimais sistemos taisykles reikėtų atsižvelgti į šią padėtį ir pripažinti, 
kad atsarginė įranga ligoninėse retai naudojama visu pajėgumu. Šiuo pakeitimu išvengiama 
situacijos, kai ligoninės yra baudžiamos už turimą potencialą išmesti teršalus, o ne už faktinį 
išmetamų teršalų kiekį. 

Pakeitimas 717
Frieda Brepoels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Mažesnio kaip 50 MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

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

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

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

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

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

c) patvirtina, kad jei per vienus 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;
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d) siekdama pasikonsultuoti su visuomene, 
paskelbia a, b ir c punktuose nurodytą 
informaciją.

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina sumažinti mažiems skleidėjams tenkančią administracinę naštą. Kai taikomos 
atitinkamos priemonės, skirtos šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekiui 
sumažinti, mažiems skleidėjams reikėtų suteikti pasirinkimo teisę dalyvauti prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistemoje ar ne. Mažesni skleidėjai sudaro didelę dalį įrenginių, 
patenkančių į prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemą, nors jiems tenka tik 2,5 proc. 
viso emisijos kiekio.

Pakeitimas 718
Péter Olajos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kurą deginantys įrenginiai, 
priklausantys bet kuriai iš veiklos rūšių, 
išvardytų I priede ir mažesni kaip 50 MW
nominalaus šiluminio našumo, iš kurių 
išmestas teršalų (išskyrus neišvengiamai 
naudojant žaliavas išmestą anglies 
dioksidą ir naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, neįtraukiami į 
Bendrijos sistemą, jeigu atitinkama 
valstybė narė įvykdo šias sąlygas:

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

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

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

priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienus kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
žaliavas neišvengiamai išmetamą anglies 
dioksidą ir naudojant biomasę išmetamus 
teršalus;

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pajamos iš aukcionų suteikia valstybėms narėms lėšų investuoti į klimatui nekenkiančias 
iniciatyvas Europos Sąjungoje ir investuoti į technologijų perdavimą, poveikio klimatui 
mažinimą I priede nepaminėtoms šalims bei padėti besivystančioms šalims prisiderinti prie 
neigiamų klimato poveikio pasekmių.

Pakeitimas 719
Nicodim Bulzesc

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 

1. Kurą deginantys įrenginiai, 
priklausantys bet kuriai iš veiklos rūšių, 
išvardytų I priede ir mažesni kaip 50 MW
nominalaus šiluminio našumo, iš kurių 
išmestas teršalų (išskyrus neišvengiamai iš 
žaliavų išmestą anglies dioksidą ir
naudojant biomasę išmetamus teršalus) 



PE409.679v01-00 46/108 AM\735217LT.doc

LT

10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

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

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

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

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

b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienus kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
žaliavas neišvengiamai išmetamą anglies 
dioksidą ir naudojant biomasę išmetamus 
teršalus;

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti suderintą direktyvos dėl prekybos taršos leidimais įgyvendinimą, išimtys 
numatomos 27 straipsnyje nurodytiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams, turi būti 
privalomos, o ne pasirinktinos tuo atveju, jei tenkinamos visos 27 straipsnyje numatytos 
sąlygos. Taip pat būtina paaiškinti, kad bet koks kurą deginantis įrenginys gali turėti naudos 
iš 27 straipsnio nuostatų, neatsižvelgiant į paantraštę ar veiklos rūšį, kuriai šis įrenginys 
priklauso remiantis I priedu. Taigi iš žaliavų išmestas anglies dioksidas yra toks anglies
dioksidas, kuris atsiranda iš žaliavų gamybos proceso metu. 
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Pakeitimas 720Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer 
Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagrindimas

Pakėlus ribą iki 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento per metus, bendras dalyvių skaičių 
sumažės 55 proc., tuo tarpu apimamas išmetamų teršalų kiekis tik 2,4 proc. Galimybė 
atsisakyti dalyvauti sistemoje turi būti suteikta ne tik kurą deginantiems įrenginiams, tačiau 
visų rūšių ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistemai priklausantiems įrenginiams. 
Tai atitinka 10 konstatuojamąją dalį, pagal kurią nuostatų taikymas neribojamos vien tik kurą 
deginantiems įrenginiams.

Pakeitimas 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienus kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;
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c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakėlus ribą iki 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento per metus, bendras dalyvių skaičius 
sumažės 55 proc., o apimamas išmetamųjų teršalų kiekis tik 2,4 proc. Galimybė atsisakyti 
dalyvauti sistemoje turi būti suteikta ne tik kurą deginantiems įrenginiams, bet ir visų rūšių 
ES prekybos išmetamų teršalų leidimais sistemai priklausantiems įrenginiams. Tai atitinka 10 
konstatuojamąją dalį, pagal kurią  nuostatų taikymas neribojamos vien tik  kurą deginantiems 
įrenginiams.

Pakeitimas 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pateikus prašymą, įrenginius, kurie 
priklauso I priede išvardytų rūšių veiklai 
ir iš kurių išmestas teršalų (išskyrus 
proceso metu ir naudojant biomasę 
išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį 
pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra 
mažesnis kaip 25 000 tonų anglies dioksido 
ekvivalento, ir kuriems taikomos 
priemonės, garantuojančios lygiavertį 
išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimą, 
valstybės narės į Bendrijos sistemą 
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atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

neįtraukia, jeigu atitinkama valstybė narė 
įvykdo šias sąlygas:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Pagrindimas

 Sąvoką „nominalus šiluminis našumas“ būtų sunku standartizuoti.  Bendrovės ECOFYS 
2007 m. liepos mėn. atliktas tyrimas dėl išmetamo anglies dioksido kiekio ribos parodė, kad  
gerokai didesnio efektyvumo galima pasiekti taikant 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento 
kalendoriniams metams ribą. Tas pats tyrimas parodė, kad 57 proc. įrenginių išskiria mažiau 
nei 25 000 tonų anglies dioksido ir sudaro mažiau nei 5 proc. direktyva apimamo išmetamų 
dujų kiekio. Išmestos dujos, atsiradusios proceso metu naudojant žaliavas, yra neišvengiama 
gamybos proceso dalis, todėl jų kiekio negalima sumažinti.
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Pakeitimas 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagrindimas

Naudojama 10 000 tonų riba bus taikoma mažiems įrenginiams ir uždės bereikalingą 
administracinę ir finansinę naštą, bet nepadarys jokio žymesnio poveikio bendram išmetamų 
dujų kiekiui.

Pakeitimas 724
John Bowis, John Purvis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

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

priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

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

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

Or. en

Pakeitimas 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;
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c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad nėra jokių priežasčių riboti šią kurą deginantiems įrengimams taikomą 
nuostatą. Ji privalo būti taikoma visiems įrenginiams, neatsižvelgiant į jų veiklos sektorių 
arba rūšį. Be to, manome, kad 25 000 tonų apribojimas sustiprins sistemos efektyvumą 
pašalinus iš sistemos daug įrengimų, kurie jau sumažino išmetamų teršalų kiekį.

Pakeitimas 727
Anne Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos poveikio įvertinime parodoma, kad priimamas susitarimas, pagal kurį mažiau nei 
25 000 tonų anglies dioksido išskiriančių įrengimų leidžiama neįtraukti į direktyvos dėl 
prekybos taršos leidimais apimtį.

Kai tik aplinkybės pareikalaus, būtina atsižvelgti į specifinius visų išmetamų teršalų šaltinių 
rūšių poreikius, o aplinkosaugos reikalavimus būtina pakoreguoti suteikiant optimaliausius 
ekonominius sprendimus dėl tinkamų nedidelės apimties teršalų šaltinių.

Pakeitimas 728
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Riba, numatyta siekiant neįtraukti į sistemą mažesnių kurą deginančių įrengimų, turėtų būti 
padidinta nuo 10 000 tonų iki 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento per kalendorinius 
metus. Taip bus žymiai palengvinta šių įrengimų operatoriams tenkanti našta ir vis tiek bus 
apimama daugiau nei 97 proc. viso išmetamo anglies dioksido kiekio. Be to, būtina aiškiai 
išdėstyti priemones, kurios leistų atitinkamai prisidėti prie išmetamų teršalų kiekio mažinimo. 
Kadangi šių įrengimų neįtraukimas paremtas ribotu jų poveikiu klimatui,  neturėtų būti sunku 
įgyvendinti reikalavimų.



PE409.679v01-00 58/108 AM\735217LT.doc

LT

Pakeitimas 729
Antonio De Blasio

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

Or. hu

Pakeitimas 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 

Kurą deginančius įrenginius, iš kurių 
išmestas teršalų (išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie 
kurį pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais metais 2008–2012 m. 
laikotarpiu vidutiniškai yra mažesnis kaip 
25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
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garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą neįtraukia, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

Or. fr

Pagrindimas

Prašymas neįtraukti į sistemą yra laisvo pasirinkimo objektas tam teisę turinčiam operatoriui 
ir nėra vienašališkai nustatomas atitinkamos valstybės narės. 10 000 tonų riba yra per maža 
ir sukels administracinių ir finansinių išlaidų daugeliui mažos apimties teršalų šaltinių, 
nepadarys jokio žymesnio poveikio bendram išmetamų teršalų kiekiui. Geresnio išlaidų 
efektyvumo būtų galima pasiekti naudojant metinę 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento 
ribą. 

Pakeitimas 731
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vadovaujantis Direktyva 2004/8/EB, 
valstybės narės į Bendrijos sistemą gali 
neįtraukti aukšto naudingumo koeficiento 
termofikacijos įrenginių, kurių nominalus 
šiluminis našumas  mažesnis kaip 35 MW.
Mažesnio kaip 25 MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali taip pat neįtraukti, 
jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
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sąlygas:

Or. en

Pagrindimas

Aukšto naudingumo koeficiento bendras šilumos ir galios įrenginys esant nominaliam 35 MW 
šiluminiam našumui sukuria tokį patį kiekį šilumos kaip ir atskiras pramoninis mažesnio nei 
20 MW šiluminio našumo katilas, kuris nepatenka į prekybos taršos leidimais sistemą ir jam 
netaikomi įpareigojimai vykdyti atitinkamas priemones.  Valstybėms narėms reikėtų leisti 
neįtraukti tokių įrengimų, jeigu jų įtraukimas į prekybos taršos leidimais sistemą sulaikytų 
operatorius nuo investavimo į aukšto naudingumo koeficiento kombinuotus šilumos ir galios 
įrengimus, kurie išskirtų mažiau anglies dioksido, palyginti su procesu, kai šiluma gaminama 
atskirame katile.

Pakeitimas 732
Antonio De Blasio

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pakeitimas 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 735
Urszula Krupa

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

28 straipsnis Išbraukta.

Taisymai po būsimo tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos sudarymo
1. Bendrijai sudarius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, pagal kurį 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekis iki 2020 m. turės būti 
sumažintas viršijant Europos Vadovų 
Tarybos nustatytą mažiausią sumažinimo 
normą, taikomos 2, 3 ir 4 dalys.
2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.
3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai 
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, gautus 
iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.
4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir 
kitų tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 
2–5 dalyse nurodytais projektais) arba 
prireikus naudotis kitomis pagal 
tarptautinį susitarimą sukurtomis 
priemonėmis.
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Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Or. pl

Pagrindimas

Valstybių narių, kurioms iki šiol Bendrijos teisės aktuose pasiūlytos išmetamų teršalų kiekio 
mažinimo pakopos yra per sudėtingos ir galėtų sukelti didelių sunkumų jų ekonominiam 
vystymuisi, atveju tolimesnis reikalavimų stiprinimas, nors ir pasitelkus tarptautinius 
susitarimus, yra beprasmis.

Pakeitimas 736
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, Komisija 
pateikia pasiūlymą iš dalies keisti šią 
direktyvą.

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
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sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.
3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai 
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, gautus 
iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.
4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir 
kitų tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 
2–5 dalyse nurodytais projektais) arba 
prireikus naudotis kitomis pagal 
tarptautinį susitarimą sukurtomis 
priemonėmis.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Mes ypač pasisakome už derybų procesą taikant bendro sprendimo procedūrą, taip būtų 
užtikrinamas tinkamas visų suinteresuotų dalyvių įtraukimas. Klausimą, ar tarptautiniu 
susitarimu, sudarytu vadovaujantis 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos  išvadomis, 
buvo pasiekti ambicingesni tikslai, reikia vertinti labai atsargiai.

Be to, naujus prekybos teršalų leidimais sistemos ir kitų sistemų tikslus, o taip pat anglies 
dioksido nutekėjimo problemą reikia dar kartą kruopščiai aptarti.

Pakeitimas 737
Péter Olajos

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

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

Nepavykus sudaryti tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos, pagal  kurį 
iki 2020 m. numatoma privalomai taikyti  
išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslus, 
kurie atitinka Europos Vadovų Tarybos 
nustatytus tikslus, linijinis koeficientas 
didinamas, siekiant atitikti Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikslą 
iki 2020 m. sumažinti 20 % palyginti su 
1990 m. reikšmėmis. Tuo tarpu Bendrijos 
sistemai priklausantys sektoriai privalo 
prisidėti dviem trečdaliais visų pastangų, 
kurios reikalingos norint įgyvendinti šį 
tikslą. Patikrinti 2005 m. teršalų dydžiai 
laikomi atskaitos tašku pradedant veiklą.

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.
3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai 
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, gautus 
iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.
4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir 
kitų tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 
2–5 dalyse nurodytais projektais) arba 
prireikus naudotis kitomis pagal 
tarptautinį susitarimą sukurtomis 
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priemonėmis.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu tarptautinio susitarimo sudaryti nepavyks, ES prekybos teršalų leidimais sistemos 
viršutinė riba turėtų būti lygi šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslui, kuris būtų 
lygus 20 % mažesniam kiekiui, palyginti su 1990 m. 

Pakeitimas 738
Marie-Noėlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepavykus sudaryti tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos, pagal kurį 
iki 2020 m. numatoma privalomai taikyti  
išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslus, 
kurie atitinka Europos Vadovų Tarybos 
nustatytus tikslus, linijinis koeficientas 
didinamas, siekiant atitikti Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikslą 
iki 2020 m. sumažinti 20 %, palyginti su 
1990 m. reikšmėmis. Tuo tarpu Bendrijos 
sistemai priklausantys sektoriai privalo 
prisidėti dviem trečdaliais visų pastangų, 
kurios reikalingos norint pasiekti šį tikslą.
Patikrinti 2005 m. teršalų dydžiai laikomi 
atskaitos tašku pradedant veiklą.

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
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apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.
3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai 
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, gautus 
iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.
4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir 
kitų tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 
2–5 dalyse nurodytais projektais) arba 
prireikus naudotis kitomis pagal 
tarptautinį susitarimą sukurtomis 
priemonėmis.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu tarptautinio susitarimo sudaryti nepavyks, ES prekybos teršalų leidimais sistemos 
viršutinė riba turėtų būti lygi šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslui, kuris būtų 
lygus 20 % proc. mažesniam kiekiui, palyginti su 1990 m. 
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Pakeitimas 739
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, Komisija 
atlieka išsamų šio išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimo proceso ekonominių padarinių 
poveikio, taip pat kitų tarptautiniame 
susitarime nustatytų priemonių poveikio 
vertinimą.
Poveikio tyrimo studijoje nustatoma, ar 
tenkinamos šios sąlygos:
- tarptautinis susitarimas turi būti 
privalomas visoms šalims, kurios 
tarptautiniu susitarimu vysto arba ateityje 
vystys gamybą šios direktyvos nuostatomis 
apimamuose sektoriuose;

- šios direktyvos I priede minėtiems 
sektoriams išsivysčiusiose šalyse 
numatomi tokie patys apribojimai, kokie 
taikomi Europos Sąjungoje;
- šios direktyvos I priede minėtuose 
besivystančių šalių, ypač labiausiai 
pažengusių ekonomiškai, sektoriuose 
reikalaujama dėti pastangas, kurios 
atitiktų šių šalių įsipareigojimus ir 
pajėgumus;
- įsipareigojimai, kuriuos prisiima 
išsivysčiusios šalys, ir reikalaujamas 
besivystančių šalių, ypač tų, kurios 
labiausiai pažengusios ekonomiškai, 
indėlis privalo būti:  
-išmatuojamas ir patikrintas tarptautiniu 
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lygiu pripažintais metodais,
- apie juos turi būti pranešta.

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

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

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
pagal 2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai 
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, gautus 
iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.
4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir kitų 
tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 2–5 
dalyse nurodytais projektais) arba prireikus 
naudotis kitomis pagal tarptautinį 
susitarimą sukurtomis priemonėmis.

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Jeigu bus sudarytas tarptautinis susitarimas, Europos Sąjungai ir kitoms šalims bus taikomi 
nauji įpareigojimai. Todėl norint įvertinti konkrečius įgyvendinimo susitarimus būtina atlikti 
išsamų poveikio vertinimo tyrimą ir išmatuoti galimas pasekmes, neatsižvelgiant į jų prigimtį. 
Būtina nustatyti kriterijus, kuriais bus sprendžiama dėl susitarimo efektyvumo. Taip pat 
Bendrija privalo aiškiai išdėstyti/ išsakyti konkrečius lūkesčius, taikomus naujoms šalims, nes 
pastangų, kurias turi dėti pastarosios, negalima lyginti su pastangomis, kurias turi dėti visos 
kitos besivystančios šalys. 

Pakeitimas 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 40 %., padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 9 
ir 9a straipsnius taikant Bendrijos sistemą.
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3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, iki 10 % šio kiekio operatoriai gali 
naudoti PTEMV arba kitus pagal 4 dalį 
patvirtintus kreditus, gautus iš tarptautinį 
susitarimą pasirašiusių trečiųjų šalių.

Or. en

Pakeitimas 741
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Korekcijos pastraipos negali būti taikomos automatiškai, vien tik sudarius tarptautinį 
susitarimą. Greičiau jau būtina suformuluoti kriterijus, kuriuos būtina patenkinti prieš 
atliekant korekcijas. Minimalus reikalavimas – visose ne Europos valstybėse I priede 
minėtiesiems sektoriams turi galioti panaši išlaidų našta.
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Pakeitimas 742
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, Komisija 
atlieka išsamų šio išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimo proceso ekonominių padarinių 
poveikio, taip pat kitų tarptautiniame 
susitarime nustatytų priemonių poveikio 
vertinimą.
Poveikio tyrimo studijoje nustatoma, ar 
tenkinamos šios sąlygos:
- tarptautinis susitarimas turi būti 
privalomas visoms šalims, kurios vysto 
arba ateityje vystys gamybą šios direktyvos 
nuostatomis apimamuose sektoriuose; 
tarptautiniu susitarimu:
- šios direktyvos I priede minėtiesiems 
išsivysčiusių šalių sektoriams numatomi 
tokie patys apribojimai, kokie taikomi 
Europos Sąjungoje;
- šios direktyvos I priede minėtuosiuose 
besivystančių šalių, ypač labiausiai 
pažengusių ekonomiškai, sektoriuose 
reikalaujama dėti pastangas, kurios 
atitiktų šių šalių įsipareigojimus ir 
pajėgumus;
- įsipareigojimai, kuriuos prisiima 

išsivysčiusios šalys, ir reikalaujamas 
besivystančių šalių indėlis, ypač tų, kurios 
labiausiai pažengusios ekonomiškai, 
privalo būti:
- išmatuojamas ir patikrintas tarptautiniu 
lygiu pripažintais metodais,
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- apie juos turi būti pranešta. 

Or. fr

Pagrindimas

Sudarius traptautiniį susitarimą daugelyje sričių atsiranda nauji įsipareigojimai Europos 
Sąjungai ir kitoms šalims (plėtoti ir didinti teršalų kiekio mažinimo tikslus, tarptautinės 
strategijos sektoriuose, technologijų perdavimas, prisitaikymo metodai, finansavimas ir t. t.). 
Todėl labai svarbu parengti išsamų poveikio tyrimą įvertinant panaudojimo metodus ir 
Europos Sąjungai ir valstybėms narėms atsirasiančias bet kokios rūšies pasekmes dėl 
Europos Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų. 

Pakeitimas 743
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ia priede apibrėžti tarptautinio susitarimo kriterijai.
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Pakeitimas 744
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ia priede apibrėžti tarptautinio susitarimo kriterijai.

Pakeitimas 745
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\735217LT.doc 75/108 PE409.679v01-00

LT

Pagrindimas

Pasirašymo ir ratifikavimo procesas turėtų vykti tiek Bendrijos, tiek ir visų valstybių narių 
lygmenimis.

Pakeitimas 746
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pasirašymo ir ratifikavimo procesas turėtų vykti tiek Bendrijos, tiek ir visų valstybių narių 
lygmenimis.

Pakeitimas 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per šešis mėnesius nuo tarptautinio 
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susitarimo dėl klimato kaitos sudarymo, 
pagal kurį šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis turės būti 
sumažintas viršijant 3 straipsnyje 
nurodytą normą, Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto dėl kiekvienos 
valstybės narės indėlio prisidedant prie 
Bendrijos siekio dar labiau sumažinti 
išmetamųjų dujų kiekį, kuris turės būti 
priimtas pagal Europos bendriją 
įsteigiančios sutarties 251 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautiniame susitarime numatytas tikslas 30 %  proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį yra 
politinis sprendimas, turintis žymų poveikį, ir todėl jo atveju būtina taikyti bendro sprendimo  
procedūrą, o ne savaiminiu įsigaliojimu paremtą metodą.

Pakeitimas 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautiniame susitarime numatytas tikslas 30 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį yra 
politinis sprendimas, turintis žymų poveikį, ir todėl jo atveju būtina taikyti bendro sprendimo  
procedūrą, o ne savaiminiu įsigaliojimu paremtą metodą.

Pakeitimas 749
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant nuoseklumo.
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Pakeitimas 750
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reakcija į derybų dėl tarptautinio susitarimo rezultatus neturėtų būti savaiminė – ją reikia  
įvertinti ir priimti sprendimą taikant bendro sprendimo priėmimo tarp Parlamento ir Tarybos 
procedūrą.

Pakeitimas 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reakcija į derybų dėl tarptautinio susitarimo rezultatus neturėtų būti savaiminė – ją reikia  
įvertinti ir priimti sprendimą taikant bendro sprendimo priėmimo tarp Parlamento ir Tarybos 
procedūrą.

Pakeitimas 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų
tarptautiniame susitarime Bendrijai 

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo Komisija, 
atsižvelgdama į išsamų priemonių, skirtų 
išmetamųjų dujų kiekiui sumažinti, 
sąnaudų ekonominio efektyvumo poveikio 
vertinimą, taip pat į kitų tarptautiniame 
susitarime nustatytų priemonių poveikį, 
pateikia Parlamentui ir Tarybai 
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nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.

pasiūlymą dėl teisės akto, kuriame 
rekomenduojama, kad 2020 m. visas 
Bendrijos leidimų skaičius būtų dar 
mažesnis, atsižvelgiant į tarptautiniame 
susitarime Bendrijai nustatytą bendro 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo normą, didesnę kaip 20 %.

Or. en

Pagrindimas

Reakcija į derybų dėl tarptautinio susitarimo rezultatus neturėtų būti savaiminė – ją reikia  
įvertinti ir priimti sprendimą taikant bendro sprendimo priėmimo tarp Parlamento ir Tarybos 
procedūrą.

Pakeitimas 753
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas derinamas atsižvelgiant į 
tarptautinio susitarimo turinį ir valstybių 
narių pasiekimus įgyvendinant Kioto 
protokolą, vadovaujantis Sutarties 251 
straipsnyje numatyta procedūra.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina tiksliau apibrėžti, kaip patvirtinus tarptautinį susitarimą bus vykdomas sumažinimas 
20–30 %,  atsižvelgiant į vadovaujantis Kioto protokolu valstybių narių pasiektą skirtingą 
pažangos lygį. Atitinkamus pakeitimus būtina atlikti taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 754
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas derinamas atsižvelgiant į 
tarptautinio susitarimo turinį ir valstybių 
narių pasiekimus įgyvendinant Kioto 
protokolą, vadovaujantis Sutarties 251 
straipsnyje numatyta procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Būtina tiksliau apibrėžti, kaip patvirtinus tarptautinį susitarimą bus vykdomas sumažinimas 
20–30 %,  atsižvelgiant į vadovaujantis Kioto protokolu valstybių narių pasiektą skirtingą 
pažangos lygį. Atitinkamus pakeitimus būtina atlikti taikant bendro sprendimo procedūrą.
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Pakeitimas 755
Linda McAvan, Riitta Myller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų (jeigu tarptautiniame 
susitarime Bendrija įpareigojama atlikti 
tokį mažinimą) nustatytą bendro šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
mažinimo normą, lygią 30 % arba didesnę 
kaip 30 %, padaugintą iš bendro sumažinto 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekio 2020 m., kuris turėtų būti 
pasiektas pagal 9 ir 9a straipsnius taikant 
Bendrijos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad 20 % mažinimo norma bus padidinta mažiausiai 30 %, jeigu 
bus pasiektas tarptautinis susitarimas.

Pakeitimas 756
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 

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

koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 30 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 9 
ir 9a straipsnius taikant Bendrijos sistemą.

Or. de

Pakeitimas 757
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
Komisijos tyrimo pristatymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 2020 m. 
visas Bendrijos leidimų skaičius būtų 
mažesnis už leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 9 straipsnį, o šis leidimų skaičiaus 
skirtumas atitiktų tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 9 
ir 9a straipsnius taikant Bendrijos sistemą.
Šis reglamentas pradeda galioti, jeigu 
Komisijos tyrimas pateikiamas iki 
[2015 m.].

Or. de
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Pagrindimas

Kuo vėliau bus sumažintas metinis išmetamųjų dujų mažinimo koeficientas, tuo statesnė bus 
būtino išmetamųjų dujų mažinimo kreivė, o  mažesnis taršos leidimų kiekis turės poveikio 
leidimų kainoms. Norint išvengti dėl to kylančios neproporcingos naštos pramonei, būtina 
nustatyti šio susitarimo įsigaliojimo galutinį terminą.

Pakeitimas 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Tarptautiniu susitarimu galima apsisaugoti nuo anglies dioksido nutekėjimo tik jeigu juo bus 
atitinkama tam tikrus kriterijus, kuriais konkurencingiems sektoriams bus suteikiamos 
vienodos sąlygos.
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Pakeitimas 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Tarptautiniu susitarimu galima apsisaugoti nuo anglies dioksido nutekėjimo tik jeigu juo bus 
atitinkama tam tikrus kriterijus, kuriais konkurencingiems sektoriams bus suteikiamos 
vienodos sąlygos.

Pakeitimas 760
Françoise Grossetête

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

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant nuoseklumo.

Pakeitimas 761
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kartu su nepanaudotais PTEMV ir 
TEMV, kuriuos jiems paskyrė valstybės 
narės 2008–2012 m. laikotarpiu, iki 70 %
šio sumažinto leidimų kiekio, paskirto 
pagal 2 dalį ir 9 straipsnį,operatoriai gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių,

Or. en

Pagrindimas

Siekiant ambicingų išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų ES prekybos taršos leidimais 
sistemoje mažai pasinaudojant bendro įgyvendinimo ir (arba) švarios plėtros mechanizmu, 
stipriai padidėtų anglies dioksido išskyrimas ir kainos už elektros energiją. Norint sumažinti 
elektros energijos kainų kilimą būtina plačiu mastu taikyti švarios plėtros mechanizmą.
Būtina siekti 70 % bendro išmetamų teršalų kiekio sumažinimo, palyginus su 1990 m., tikslo. 
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Norint ir toliau tęsti sėkmingą plėtrą, švarios plėtros mechanizmo pramonei būtinas aiškus 
ženklas, kad bendro įgyvendinimo ir (arba) švarios plėtros mechanizmas bus  toliau vykdomi 
plačiu mastu net ir po 2012 m. Priešingu atveju, klimato apsaugai tarptautiniu mastu bus 
suduotas stiprus smūgis.

Pakeitimas 762
Marie-Noėlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 
naudoti tik auksinį standartą atitinkančius 
PTEMV ir, vadovaujantis 24a straipsniu, 
vidinės atsvaros kreditus arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

Or. en

Pagrindimas

Norint skatinti išmetamų teršalų kiekio mažinimą naudojantis prekybos teršalų leidimais 
sistemą, joje būtina panaudoti vidinę atsvarą.  Atsakingi asmenys parenka pigiausius atsvaros 
kreditus (švarios plėtros mechanizmo ar vidinės atsvaros), kurie yra vienodai tinkami.

Pakeitimas 763
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio ir daugiau kaip 30 
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naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

%, visų Bendrijos pastangų operatoriai 
gali naudoti PTEMV, TEMV arba kitus iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
paklausos veiksmingumo projektų 
(išskyrus didelio masto vandens energijos 
projektus) pagal 4 dalį patvirtintus 
kreditus, gautus iš tarptautinį susitarimą 
pasirašiusių trečiųjų šalių, išskyrus ŠPM ir 
BĮ kreditus iš sektorių, kuriuose kyla 
vadinamojo anglies dioksido nutekėjimo 
pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nelogiška numatyti kompensavimą sektoriuose, kuriuose gresia anglies dioksido 
nutekėjimas. Pripažinti švaraus vystymosi mechanizmo (angl. CDM) investicijų kreditus į 
šiuos sektorius, de facto reikštų finansines paskatas, skirtas anglies dioksido nutekėjimui 
skatinti.

Pakeitimas 764
Marie-Noėlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 
naudoti tik auksinį standartą atitinkančius 
TEMV pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, 
gautus iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Operatoriai gali naudoti tik auksinį standartą atitinkančius PTEVM, TEMV arba kitus pagal 
4 dalį patvirtintus kreditus, gautus iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų šalių, iki 
pusės šio kiekio panaudodami mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal šią dalį.
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Pakeitimas 765
Evangelia Tzampazi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

Apribojant PTEMV ir TEMV naudojimą tik turinčiais auksinio standarto sertifikatą, bus 
užtikrinama, kad bus naudojami tik aukštos kokybės kreditai, kas užtikrins tikrą mažinimą bei 
patvarios plėtros suteikiamą naudą. 

Pakeitimas 766
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Leidžiama naudoti tik aukštos kokybės švarios plėtros mechanizmo kreditus. Auksiniu 
standartu suteikiamas griežtas papildomumo ir patvarios plėtros apibrėžimas. Juo 
užtikrinama, kad leidimą gaus tik teršalų mažinimo projektai, kurie dar nebuvo vykdyti ir 
kuriais vykdant patvarią plėtrą suteikiama aiškios naudos vietos bendruomenėms.

Pakeitimas 767
Marie-Noėlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV, kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų 
patvirtintų šiltnamio dujų emisijos 
mažinimo vienetų (PTEMV) projektų 
suteiktus už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Išduotų leidimų kiekis 
negali viršyti 50 % nepanaudotų  kreditų 
iš trečiųjų šalių kiekio, kaip jau buvo 
minėta anksčiau.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad tik auksinio standarto PTEMV bus perkelti iš II etapo į trečią 
etapą.
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Pakeitimas 768
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sprendimus dėl kitų rūšių kompensavimo kreditų naudojimo būtina priimti taikant bendro 
sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 769
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginių operatoriams leidžiama naudoti 
kreditus, atitinkančius iki 6 % patvirtintos 
metinės jų išmetamųjų teršalų kiekio 
dalies, skirtus tvariai veiklai, kuria 
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siekiama sumažinti miškų naikinimą bei 
padidinti jų veisimą ir atželdinimą 
besivystančiose šalyse, remiantis būsimu 
tarptautiniu susitarimu dėl klimato kaitos.
Kreditai privalo atitikti visus 
reikalavimus, kurie bus patvirtinti 
būsimajame tarptautiniame susitarime dėl 
klimato kaitos, bei juo remiantis priimtus 
vėlesnius sprendimus.

Or. en

(Dalinė nuoroda į dokumento PR/727283 37 pakeitimą)

Pagrindimas

Leidžiant įrenginių operatoriams naudoti miškams skirtus leidimus, jeigu atitinkama 
būsimame susitarime dėl klimato kaitos numatytas sąlygas yra būtina norint leisti 
besivystančioms šalims imtis prasmingų klimato kaitos pasekmes švelninančių pastangų, kuo 
būtų užtikrinamas sėkminga tarptautinio Kioto susitarimo dėl klimato kaitos pabaiga.  
Kreditai anglies dioksidui miškininkystės srityje užtikrintų ribotą tačiau būtiną lankstumą 
Europos pramonei pereinant jai prie mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos.  
Įvedant procentinį apribojimą bus išvengiama bet metodologinių klaidų ir potvynių pavojaus.

Pakeitimas 770
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turėtų būti leidžiama, kad tokie įrenginiai 
naudotų kreditus, atitinkančius iki 5 % 
patvirtintos metinės jų išmetamųjų teršalų 
kiekio dalies, skirtus tvariai veiklai, kuria 
siekiama sumažinti miškų naikinimą bei 
padidinti jų veisimą ir atželdinimą 
besivystančiose šalyse, remiantis būsimu 
tarptautiniu susitarimu dėl klimato kaitos, 
kai bus parengtos atitinkamos 
atsakomybės, diskontavimo ir pastovumo 
nuostatos, kurios būtų bent jau priimtinos 
kiekvienoje JAV federalinėje prekybos 
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išmetamųjų teršalų leidimais sistemoje.

Or. en

(Dalinė nuoroda į dokumento PR/727283 37 pakeitimą)

Pagrindimas

Taisyklių taikymo kontrolė

Pakeitimas 771
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turėtų būti leidžiama tokiems 
įrenginiams naudoti kreditus, 
atitinkančius tam tikrą procentinį kiekį 
patvirtintos metinės jų išmetamųjų teršalų 
kiekio dalies, skirtus tvariai veiklai, kuria 
siekiama sumažinti miškų naikinimą bei 
padidinti jų veisimą ir atželdinimą 
besivystančiose šalyse, jeigu yra priimtas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos 
ir  parengtos atitinkamos atsakomybės, 
diskontavimo ir pastovumo nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 772
Dan Jųrgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iki 2010 m. pabaigos Bendrijai 
priėmus visapusišką tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, visi leidimai 
parduodami aukcionuose, o 10a ir 10b 
straipsniai netaikomi.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu bus priimtas visapusiškas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus dėl taršos leidimų pardavimo aukcionuose nelabai tikėtinas. Todėl 
leidimų pardavimas aukcionuose turėtų vieninteliu leidimų skyrimo metodu, kai tik minėtas 
susitarimas bus priimtas.

Pakeitimas 773
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Iki 2010 m. pabaigos Bendrijai 
priėmus visapusišką tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, kuriuo būtų 
siekiama privalomo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo, visi leidimai 
parduodami aukcionuose, o 10a ir 10b 
straipsniai netaikomi.
Nesugebėjus priimti visapusiško 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, 
aukcionuose parduodami visi leidimai, 
išskyrus tokių sektorių leidimus, kuriuose 
buvo nustatytas didelis anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus.

Or. en
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Pagrindimas

Jei tarptautinis susitarimas nėra priimtas, leidimai gali būti pardavinėjami visuose 
sektoriuose, išskyrus tuose, kuriuose Komisija nustatė esant anglies dioksido nutekėjimo 
pavojų.

Pakeitimas 774
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrijai priėmus visapusišką 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, 
visi leidimai parduodami aukcionuose, o 
10a ir 10b straipsniai netaikomi.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu bus priimtas visapusiškas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus dėl taršos leidimų pardavimo aukcionuose nelabai tikėtinas. Todėl 
leidimų pardavimas aukcionuose turėtų tapti vieninteliu leidimų skyrimo metodu, kai tik 
minėtas susitarimas bus priimtas.

Pakeitimas 775
Lambert van Nistelrooij

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

(21a) Įterpiamas šis 28a straipsnis:

„28a straipsnis

Bendro fondo sudarymas

1. Valstybės narės gali leisti įrenginių, 
kuriais vykdoma viena iš I priede 
išvardytų rūšių veikla, operatoriams 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui 
ir (arba) 9 straipsnyje nurodytam pirmam 
penkerių metų laikotarpiui pagal šio 
straipsnio 2–6 dalis steigti tos pačios 
veiklos įrenginių fondus.
2. Pageidaujantys įsteigti fondą I priede 
nurodytą veiklą vykdantys operatoriai 
kompetentingai institucijai įteikia 
paraišką, kurioje nurodo fondo 
naudotinus įrenginius ir laiką, kuriam 
ketinama steigti fondą, bei pagrindžia 
įrodymais, kad patikėtinis sugebės vykdyti 
šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus 
įpareigojimus.
3. Fondą ketinantys steigti operatoriai 
skiria patikėtinį:
a) kuriam išduodamas visas kiekis 
įrenginių operatorių apskaičiuotų leidimų 
[...];
b) kuris atsakingas už leidimų, kurių 
kiekis lygus bendram fonde esančių 
įrenginių teršalų kiekiui [...], atsisakymą;
taip pat
c) kuriam būtų draudžiama atlikti kitus 
perleidimus tuo atveju, jeigu pagal 15 
straipsnio antrą pastraipą patikrinta 
operatoriaus ataskaita nebūtų pripažinta 
atitinkančia nustatytus kriterijus.
4. Nukrypstant nuo 16 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalių, patikėtiniui taikomos nuobaudos, 
kurios skiriamos už reikalavimų atsisakyti 
pakankamo kiekio leidimų, kurie atitiktų 
visą fonde esančių įrenginių teršalų kiekį, 
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pažeidimą.
5. Valstybė narė, pageidaujanti leisti 
įsteigti vieną arba daugiau fondų, 
Komisijai įteikia šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą paraišką. Nepažeisdama 
Sutarties nuostatų, Komisija per tris 
mėnesius nuo gavimo dienos gali atmesti 
paraišką, jeigu ji neatitinka šios 
direktyvos reikalavimų. Nurodomos 
kiekvieno tokio sprendimo priežastys.
Jeigu paraiška buvo atmesta, valstybė 
narė tik tada gali leisti steigti fondą, jeigu 
siūlomiems pakeitimams pritaria 
Komisija.
6. Tuo atveju, jeigu patikėtinis nemoka šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytų baudų, 
kiekvieno į fondą įtraukto įrenginio 
operatorius pagal 12 straipsnio 3 dalį ir 
16 straipsnį yra atsakingas už savo 
įrenginio išmetamus teršalus.

Or. en

Pagrindimas

Naujoje direktyvoje nebėra galimybės steigti fondus (buvęs 28 straipsnis). Tačiau galimybė 
steigti fondus buvo esminė šios direktyvos dalis. Todėl jos negalima išbraukti, o būtina 
įtraukti i naują direktyvą.

Pakeitimas 776
Dorette Corbey

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

(21a) Įterpiamas šis 28a straipsnis:

„28a straipsnis

Savanoriškai taikomos priemonės

1. Operatorius reikia skatinti savanoriškai 
investuoti į tvarią veiklą, padėsiančią 
sumažinti miškų naikinimą, sustabdyti 
dirvos ar miškų nykimą bei užtikrinti 
miškų veisimą ir atželdinimą 
besivystančiose šalyse.
2. Komisija, atsižvelgdama į pažangą, 
pasiektą pagal Tautų bendrąją klimato 
kaitos konvenciją, privalo parengti 
atitinkamas atsakomybės, diskontavimo ir 
pastovumo nuostatas.
3. Operatoriai gali gauti kreditus:
a) miškų želdinimo ir atželdinimo 
projektams, kuriuos patvirtino švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) vykdomoji 
valdyba ir kuriuos patikrino pagal Bendro 
įgyvendinimo priežiūros komiteto 
procedūrą;
(b) miškininkystės veiklai besivystančiose 
šalyse, su kuriomis pasirašytas 
susitarimas pagal 11a straipsnio 5 dalį;
taip pat
(c) kitiems patikrintiems projektams, 
skirtiems valstybių išmetamųjų dujų 
kiekiui dėl miškų naikinimo mažinti, ar 
projektams, kuriais siekiama sustabdyti 
dirvožemio ar miškų nykimą 
besivystančiose šalyse, remiantis 28 
straipsnyje minimu tarptautiniu 
susitarimu.
4. Į minėtuosius veiksmus savanoriškai 
investavę operatoriai negali naudoti 
sukauptų kreditų norėdami atlyginti už 
savo išmetamuosius teršalus. Tačiau, kai 
anglies dioksido kaina už vieną toną yra 
lygi arba viršija 50 eurų, operatoriai gali 
naudoti kreditus iki tam tikros procentinės 
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metinio patikrinto išmetamųjų teršalų 
kiekio dalies ribos.“

Or. en

Pagrindimas

Miškų naikinimas yra 1/5 viso išmetamo anglies dioksido kiekio priežastis. Remiantis Balyje 
patvirtintu veiksmų planu, Tautų bendroji klimato kaitos konvencijos pagrindu vykdomos 
diskusijos dėl rinka ir kapitalu paremtų iniciatyvų, skirtų apsisaugoti nuo miškų naikinimo.
Bendrovės gali savanoriškai investuoti į priemones, kuriomis mažinamas išmetamų teršalų 
kiekis, viršijant savo prisiimtus įsipareigojimus prekybos taršos leidimais sistemoje. Norint 
paskatinti bendroves tai daryti, operatoriams bus leidžiama naudoti sukauptus kreditus 
kompensuojant tam tikrą procentinę išmetamų teršalų dalį, kai kaina už anglies dioksido toną 
viršys 50 eurų.

Pakeitimas 777
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naudojimasis iš projektų veiklos gautais 
kreditais

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

Or. en

Pagrindimas

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Pakeitimas 778
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Įterpiamas šis 19a straipsnis:

„28b straipsnis

Naudojimasis iš projektų veiklos gautais 
kreditais

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

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytu pakeitimu nuo 2013 m.  miškininkystės veiklai skirti kreditai už anglies dioksidą bus 
įtraukti į Europos Sąjungos prekybos taršos leidimais sistemą, kai bus priimtas naujas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos (Kioto protokolo tęsinys). Tai bus aiškus ženklas 
besivystančioms šalims dalyvauti prasmingoje veikloje, kuri skirta klimato kaitai mažinti, o 
Europos pramonei bus suteikta tam tikro apriboto lankstumo.

Pakeitimas 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nukrypti leidžianti nuostata

Nuo 2013 m. sausio 1 d. papildomai prie 
10a straipsnio nuostatų dėl ankstyvo 
Ignalinos atominės elektrinės 
sustabdymo, atlikto vadovaujantis Stojimo 
sutarties 4 protokolu, Lietuvai skiriamas 
papildomas kiekis metinių ir 
neperleidžiamų taršos leidimų, skirtų 
iškastinio kuro elektrinėms. Kiekis 
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apskaičiuojamas remiantis skirtumu tarp 
Lietuvos energijos sektoriaus gaminant 
elektros energiją išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio po 
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir 
elektros energijos gamybos sektoriuje 
išmesto vidutiniu šiltnamio efektą 
sukeliančiųjų dujų kiekio per 2005–2009 
m. laikotarpį.
Komisija persvarsto šią leidžiančią 
nukrypti nuostatą 2018 m., atsižvelgdama 
į padėtį Lietuvos elektros energijos 
sektoriuje.“

Or. en

Pakeitimas 780
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a) 30 straipsnis keičiamas taip:
„30 straipsnis

Peržiūra ir tolesnė plėtra
[…]
2. Komisija, remdamasi šios direktyvos 
[...] taikymo patirtimi bei atsižvelgdama į 
tarptautiniu mastu įvykusius pasikeitimus, 
parengia šios direktyvos taikymo 
ataskaitą, kurioje nurodo:
(a) [...] ar [...] kiti svarbūs sektoriai ir 
veikla turėtų būti įtraukti į Bendrijos 
sistemą;
(b) informaciją apie tolimesnius 
apibrėžimus, mokesčius ir baudų 
derinimą;
(c) ribą, taikomą siekiant neįtraukti mažų 
įrenginių į Bendrijos sistemą, kai 
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taikomos lygiavertės priemonės;
(d) visas kitas priemones, būtinas siekiant 
išvengti piktnaudžiavimo rinka ir žalingo 
spekuliavimo.
[…]
Komisija pateikia šią ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki 2015 m. 
birželio 30 d.
[...]
3a. Komisija kaip galima greičiau pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto, pagal kurį  iki 
2013 m. laivininkystės sektorius būtų 
įtrauktas į Bendrijos sistemą.
3b. Komisija iki 2013 m. pateikia 
atitinkamus pasiūlymus, nurodydama 
krovinių gabenimo keliais, kasybos ir 
atliekų sektoriaus įtraukimo į Bendrijos 
sistemą datas, remdamasi visapusišku 
įtraukimo galimybių išlaidų, naudos ir 
praktinių klausimų įvertinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Laivininkystės sektorių reikia įtraukti į prekybos taršos leidimais sistemą, o Komisiją privalo 
įvertinti ar krovinių pervežimo keliais sektorių bei kasybos ir atliekų sektorius taip pat būtų 
galima įtraukti.

Pakeitimas 781
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) 30 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

„2. Komisija, remdamasi šios direktyvos 
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taikymo patirtimi bei atsižvelgdama į 
tarptautiniu mastu įvykusius pasikeitimus, 
parengia išsamią šios direktyvos taikymo 
vertinimo ataskaitą, kurioje, inter alia,
nurodo:
(a) kaip ir ar turėtų būti iš dalies 
keičiamas I priedas, kad į jį būtų 
įtraukiami kiti atitinkami sektoriai, inter 
alia, chemijos ir  aliuminio [...] sektoriai, 
bei II priede išvardyta veikla ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisija, siekiant, 
jog būtų toliau didinamas ekonominis 
sistemos veiksmingumas;
(aa) taršos leidimų kainų svyravimus;
(b) Bendrijos emisijos leidimų sistemos 
santykį su tarptautine šiltnamio efektą 
sukeliančiųjų dujų emisijos leidimų 
sistema, kuri buvo pradėta taikyti 
2008 m.;
[...]
[...]
(e) šiltnamio efektą sukeliančiųjų dujų 
taršos leidimų sistemos santykį su 
valstybės narės ir Bendrijos lygmenimis 
vykdoma politika ir įgyvendinamomis 
priemonėmis, įskaitant prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir apmokestinimo 
priemones, kuriomis siekiama tų pačių 
tikslų;
[...]
(g) baudų už perteklinę šiltnamio efektą 
sukeliančiųjų dujų emisiją, atsižvelgiant, 
inter alia, į infliaciją, lygį;
(h) prekybos leidimais rinkos veiklą, ypač 
apimant anglies dioksido nutekėjimo 
klausimą ir kitas galimas rinkos 
problemas;
[...]
(j) įrenginių fondus;
(k) tikslingumą parengti gaires, kurios 
visoje Bendrijoje būtų naudojamos kaip 
paskirstymo pagrindas, atsižvelgiant į 
geriausią turimą būdą ir ekonominės 
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naudos analizę;
(l) projektų mechanizmų poveikį šalims, 
kuriose tie projektai vykdomi, ypač jų 
vystymosi tikslams, taip pat nurodo, ar 
buvo patvirtinta BĮ ir ŠPM elektros 
gamybos naudojant hidroenergiją 
projekto veikla, kai gamybos pajėgumai 
viršija 500 MW, daranti neigiamą poveikį 
aplinkai arba neigiamą socialinį poveikį, 
ir iš visų tokių elektros gamybos 
naudojant hidroenergiją projektų veiklos 
gautų PTEMV arba TEMV tolesnį 
naudojimą Bendrijos sistemoje;
(m) paramą gebėjimams kurti 
besivystančiose šalyse ir pereinamojo 
laikotarpio ekonomikos šalyse;
(n) sąlygas ir procedūras, pagal kurias 
valstybės narės patvirtina projektų veiklą 
šalies viduje ir išduoda leidimus 
atsižvelgdamos į emisijos sumažinimą 
arba apribojimą dėl tokios veiklos nuo 
2008 m.;
(o) technines nuostatas, susijusias su 
laikinu kreditų pobūdžiu ir žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės projektų veiklos 
1 % tinkamumo riba, kaip nustatyta 
Sprendime Nr. 17/CP.7, ir nuostatas, 
susijusias su potencialios rizikos, 
susijusios su genetiškai modifikuotų 
organizmų ir potencialiai invazinių 
nevietinių rūšių naudojimu, vykdant 
apželdinimo miškais ir miškų atsodinimo 
projektų veiklą, įvertinimo išvadomis, kad 
būtų leista veiklos vykdytojams nuo 
2008 m. Bendrijos sistemoje naudoti iš 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
paskirties keitimo ir miškininkystės 
projektų veiklos gautus PTEMV ir 
TEMV, vadovaujantis pagal JTBKKK ir 
Kioto protokolą priimtais sprendimais.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
šią ataskaitą įteikia iki 2015 m. birželio 
30 d. ir prideda pasiūlymus. Pranešimas 
parengiamas ir pateikiamas kartu su
Sprendimo 2008/xxxx įgyvendinimo 
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ataskaita.“

Or. en

Pakeitimas 782
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) 30 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

„2. Komisija, remdamasi šios direktyvos 
taikymo patirtimi ir pasiekta pažanga 
stebint šiltnamio efektą sukeliančiųjų 
dujų emisiją bei atsižvelgdama į 
tarptautiniu mastu įvykusius pasikeitimus, 
parengia išsamią šios direktyvos taikymo 
vertinimo ataskaitą, kurioje, inter alia, 
nurodo:
(a) kaip ir ar turėtų būti iš dalies 
keičiamas I priedas, kad į jį būtų 
įtraukiami kiti atitinkami sektoriai, inter 
alia, chemijos ir aliuminio [...] sektoriai ir 
II priede išvardyta veikla ir šiltnamio 
efektą sukeliančiųjų dujų emisija, 
siekiant, jog būtų toliau didinamas 
ekonominis sistemos veiksmingumas;
(aa) taršos leidimų kainų svyravimus;
(b) Bendrijos emisijos leidimų sistemos 
santykį su tarptautine šiltnamio efektą 
sukeliančiųjų dujų emisijos leidimų 
sistema, kuri buvo pradėta taikyti 
2008 m.;
[...]
[...]
(e) šiltnamio efektą sukeliančiųjų dujų 
taršos leidimų sistemos santykį su 
valstybės narės ir Bendrijos lygmeniu 
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vykdoma politika ir įgyvendinamomis 
priemonėmis, įskaitant prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir apmokestinimo 
priemones, kuriomis siekiama tų pačių 
tikslų;
[...]
(g) baudų už perteklinę šiltnamio efektą 
sukeliančiųjų dujų emisiją, atsižvelgiant, 
inter alia, į infliaciją, lygį;
(h) prekybos leidimais rinkos veiklą, ypač 
apimant anglies dioksido nutekėjimo 
klausimą ir kitas galimas rinkos 
problemas;
[...]
(j) įrenginių fondus;
(k) tikslingumą parengti gaires, kurios 
visoje Bendrijoje būtų naudojamos kaip 
paskirstymo pagrindas, atsižvelgiant į 
geriausią turimą būdą ir ekonominės 
naudos analizę;
(l) projektų mechanizmų poveikį šalims, 
kuriose tie projektai vykdomi, ypač jų 
vystymosi tikslams, taip pat tai, ar buvo 
patvirtinta BĮ ir ŠPM elektros gamybos 
naudojant hidroenergiją projekto veikla, 
kai gamybos pajėgumai viršija 500 MW, 
daranti neigiamą poveikį aplinkai arba 
neigiamą socialinį poveikį, ir iš visų tokių 
elektros gamybos naudojant hidroenergiją 
projektų veiklos gautų PTEMV arba
TEMV tolesnį naudojimą Bendrijos 
sistemoje;
(m) paramą gebėjimams kurti 
besivystančiose šalyse ir pereinamojo 
laikotarpio ekonomikos šalyse;
(n) sąlygas ir procedūras, pagal kurias 
valstybės narės patvirtina projektų veiklą 
šalies viduje ir išduoda leidimus 
atsižvelgdamos į emisijos sumažinimą 
arba apribojimą dėl tokios veiklos nuo 
2008 m.;
(o) technines nuostatas, susijusias su 
laikinu kreditų pobūdžiu ir žemės 
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naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės projektų veiklos 
1 % tinkamumo riba, kaip nustatyta 
Sprendime Nr. 17/CP.7, ir nuostatas, 
susijusias su potencialios rizikos, 
susijusios su genetiškai modifikuotų 
organizmų ir potencialiai invazinių 
nevietinių rūšių naudojimu, vykdant 
apželdinimo miškais ir miškų atsodinimo 
projektų veiklą, įvertinimo išvadomis, kad 
būtų leista veiklos vykdytojams nuo 
2008 m. Bendrijos sistemoje naudoti iš 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
paskirties keitimo ir miškininkystės 
projektų veiklos gautus PTEMV ir 
TEMV, vadovaujantis pagal JTBKKK ir 
Kioto protokolą priimtais sprendimais.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
šią ataskaitą įteikia iki 2015 m. birželio 
30 d. ir atitinkamai prideda pasiūlymus.
Pranešimas parengiamas ir pateikiamas 
kartu su Sprendimo 2008/xxxx 
įgyvendinimo ataskaita.“

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos ir energetikos strategijos dokumentų paketas yra labai sudėtingas ir rafinuotas 
politikos įrankis, kurio veiklą 2015 m. reikia visapusiškai persvarstyti.
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