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Pakeitimas783
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pagrindimas

1. Ši direktyva netaikoma įrenginiams arba 
jų dalims, naudojamiems moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems 
produktams bei technologiniams 
procesams, taip pat tik biomasę 
naudojantiems kurą deginantiems 
įrenginiams.

1. Ši direktyva netaikoma įrenginiams arba 
jų dalims, naudojamiems moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems 
produktams bei technologiniams 
procesams, įrenginiams, kuriems taikomos 
lygiavertės išmetamo kiekio sumažinimo 
priemonės ir kurie naudojami sveikatos 
paslaugoms teikti ir švietimo veiklai 
vykdyti, taip pat tik biomasę naudojantiems 
kurą deginantiems įrenginiams.

Or. fr

Pagrindimas

Iš Komisijos poveikio vertinimo matyti, kad mažieji teršėjai, pvz., ligoninės ir universitetai, 
turės tokių pačių sąnaudų dėl administracinės naštos kaip ir didieji teršėjai. Daugelis 
ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų yra finansuojamos valstybės, ir jų ištekliai riboti. 
Svarbu, kad sprendžiant šią problemą būtų atsižvelgiama į jų pastangas sumažinti anglies 
junginių išlakų.

Pakeitimas 784
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma įrenginiams arba 
jų dalims, naudojamiems moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems 
produktams bei technologiniams 

1. Ši direktyva netaikoma įrenginiams arba 
jų dalims, naudojamiems moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems 
produktams bei technologiniams 
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procesams, taip pat tik biomasę 
naudojantiems kurą deginantiems 
įrenginiams.

procesams, taip pat tik biomasę arba 
biomasę kartu su kietąjį kurą 
deginančiais papildomais degikliais 
naudojantiems kurą deginantiems 
įrenginiams.

Or. en

Pagrindimas

Kurą deginantys įrenginiai, skirti biomasės naudojimui, dažniausiai palaikomi papildomų 
degiklių. Šiems įrenginiams tektų milžiniška našta, jei jie būtų įtraukti į ES ELS taikant visus 
stebėsenos reikalavimus.

Pakeitimas 785
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma įrenginiams arba 
jų dalims, naudojamiems moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems 
produktams bei technologiniams 
procesams, taip pat tik biomasę 
naudojantiems kurą deginantiems 
įrenginiams.

1. Ši direktyva netaikoma įrenginiams arba 
jų dalims, naudojamiems moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir naujiems 
produktams bei technologiniams 
procesams, ligoninėms, taip pat tik 
biomasę naudojantiems kurą deginantiems 
įrenginiams.

Or. en

Pakeitimas 786
Horst Schnellhardt

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

(2) 2 punktas papildomas tokiu sakiniu: Išbraukta.
„Skaičiuojant bendrą kurą deginančių 
įrenginių pajėgumą, į vienetus, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 3 MW, neatsižvelgiama.“

Or. de

Pagrindimas

Kyla pavojus, kad, taikant pradinėje direktyvoje pateikiamą ir siūlomame papildyme (kurą 
deginančių įrenginių apibrėžtis) išplėtotą sumavimo taisyklę, į taikymo sritį pateks daug mažų 
įrenginių. Chemijos pramonėje gausu bendrų teritorijų ir jose veikia daug pavienių atliekų 
deginimo įrenginių, kurių bendra veikla prilygs didesnio nei 20 MW našumo kurą deginančio 
įrenginio veiklai arba viršys šią ribą, priversdama prekiauti leidimais. Abiem atvejais 
mažesni įrenginiai bus priversti prekiauti leidimais.

Pakeitimas 787
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2 punktas papildomas tokiu sakiniu: Išbraukta.
„Skaičiuojant bendrą kurą deginančių 
įrenginių pajėgumą, į vienetus, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 3 MW, neatsižvelgiama.“

Or. de

Pagrindimas

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit 
einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer 
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ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert 
werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort 
damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von 
Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.

Pakeitimas 788
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Skaičiuojant bendrą kurą deginančių 
įrenginių pajėgumą, į vienetus, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis nei 
3 MW, neatsižvelgiama. Atliekant šiuos 
skaičiavimus neįtraukiami vienetai, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 50 MW ir kurie veikia ne daugiau 
kaip 350 val. per metus.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas norint padidinti ligoninių pajėgumus iki pagal paslaugas 
susiskirstytos infrastruktūros. Ypač svarbu, kad atliekant skaičiavimus būtų neįtraukiami 
avariniai generatoriai, nes jie yra saugumo įrenginiai, turintys esminės svarbos ligoninių 
veikimui.

Pakeitimas 789
John Bowis, John Purvis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

įrenginių pajėgumą, neatsižvelgiama į:
(a) vienetus, kurių nominalus šiluminis 
našumas mažesnis nei 3 MW, ir
(b) vienetus, kurių nominalus šiluminis 
našumas mažesnis nei 50 MW ir kurie 
veikia ne daugiau kaip 350 val. per metus.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant ribas reikėtų naudoti faktinį išmetamą kiekį, o ne galimą išmetamą kiekį. Taikant šį 
požiūrį būtų neįtraukiami tokie operatoriai kaip ligoninės, kurios turi turėti avarinių 
generatorių tipo didelius parengties pajėgumus, tačiau šiuos pajėgumus gali panaudoti tik 
tam tikrą laiką per metus.

Pakeitimas 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 2a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Į šios direktyvos taikymo sritį nepatenka 
bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginiai, kurių šiluminis 
pajėgumas mažesnis nei 35 MW, 
neatsižvelgiant į sektorių, su kuriuo jie 
siejami.“

Or. es

Pagrindimas

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai, kurių šiluminis pajėgumas 35 MW, 
pagamina tą patį šilumos kiekį kaip ir 20 MW katilai dėl veiksmingos tuo pat metu 
vykstančios šilumos ir elektros energijos gamybos. Įtraukus juos į emisijos leidimų sistemą 
investuotojai gali nebeinvestuoti lėšų į bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 
įrenginius, atsižvelgdami į tai, kad gaminant tą patį kiekį šilumos, išlaidos būna didesnės, net 
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jei ši technologija pati geriausia turima technologija elektros energijai gaminti ir kartu 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.  

Pakeitimas 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto a papunktis 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 1 kategorijos 1 veiksmo 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kurą deginantys įrenginiai, kurių 
nominalus šiluminis našumas didesnis nei 
20 MW (išskyrus įrenginius pavojingoms 
arba komunalinėms atliekoms deginti)

Kurą deginantys įrenginiai, kurių 
nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 
20 MW. 

Or. en

Pakeitimas 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto a papunktis 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 1 kategorijos 2 veiksmo 2 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koksavimo krosnys Koksavimo krosnys, skirtos ne 
metalurgijoje naudojamam koksui 
gaminti

Or. en

Pagrindimas

Koksavimo krosnys, kuriose gaminamas metalurgijoje naudojamas koksas, turi būti aiškiai 
įrašytos prie metalų gamybos veiklos ir atskirtos nuo koksavimo krosnių, kuriose gaminamas 
kitų tipų koksas.
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Pakeitimas 793
Irena Belohorská

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto a papunktis 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 1 kategorijos 2 veiksmo 2 eilutės 1 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koksavimo krosnys Koksavimo krosnys, skirtos ne 
metalurgijoje naudojamam koksui 
gaminti

Or. en

Pagrindimas

Koksavimo krosnys, kuriose gaminamas metalurgijoje naudojamas koksas, turi būti aiškiai 
įrašytos prie metalų gamybos veiklos ir atskirtos nuo koksavimo krosnių, kuriose gaminamas 
kitų tipų koksas.

Pakeitimas 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto b papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 2 kategorijos -1 pastraipa (nauja)

Pakeitimas

Koksavimo krosnys, skirtos ne metalurgijoje 
naudojamam koksui gaminti

Anglies dioksidas

Or. en

Pagrindimas

Koksavimo krosnys, kuriose gaminamas metalurgijoje naudojamas koksas, turi būti aiškiai 
įrašytos prie metalų gamybos veiklos ir atskirtos nuo koksavimo krosnių, kuriose gaminamas 
kitų tipų koksas.
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Pakeitimas 795
Irena Belohorská

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto b papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 2 kategorijos -1 pastraipa (nauja)

Pakeitimas

Koksavimo krosnys, skirtos ne metalurgijoje 
naudojamam koksui gaminti

Anglies dioksidas

Or. en

Pagrindimas

Koksavimo krosnys, kuriose gaminamas metalurgijoje naudojamas koksas, turi būti aiškiai 
įrašytos prie metalų gamybos veiklos ir atskirtos nuo koksavimo krosnių, kuriose gaminamas 
kitų tipų koksas.

Pakeitimas 796
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto b papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 2 kategorijos nauja 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Perfluorangliavandenilių neišmetama antrinės aliuminio gamybos metu. Iš šių įrenginių 
išmetamas labai nedidelis CO2 kiekis.
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Pakeitimas 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto b papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 2 kategorijos nauja 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Aliuminio perdirbimo pramonei įtraukimas neturi jokios prasmės, nes pati Komisija nurodė 
poreikį Europos pramonei tapti veiksmingesne išteklių požiūriu ir padidinti vertingų žaliavų 
perdirbimą. Įtraukimas į ELS duoda visiškai priešingą ženklą šiai pramonės šakai ir 
visuomenei. Aliuminio perdirbimo pramonės išmetamų dujų kiekis neturi įtakos bendram 
išmetamų dujų kiekiui, įtrauktam į ELS. Šią pramonės šaką sudaro kelios mažos ir vidutinės 
įmonės, ir papildoma administracinių išlaidų našta įtraukimo pateisinti negalima.

Pakeitimas 798
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto c papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 3 kategorijos 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginiai cemento klinkeriui gaminti 
rotacinėse krosnyse, kurių gamybos 
pajėgumas didesnis nei 500 tonų per dieną, 
arba kalkėms, įskaitant dolomito ir 
magnezito kalcinavimą rotacinėse 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną, arba kitose 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną.

Įrenginiai cemento klinkeriui gaminti 
rotacinėse krosnyse, kurių gamybos 
pajėgumas didesnis nei 500 tonų per dieną, 
arba kalkėms, įskaitant dolomito ir 
magnezito kalcinavimą rotacinėse 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną, arba kitose 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną, išskyrus 
pavojingų ir nepavojingų atliekų 
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panaudojimo operacijas, kurios apibrėžtos 
Direktyvos 91/156/EB IIB priede;

Or. fr

Pagrindimas

The ETS Directive excludes, from within the scope of combustion plants, hazardous and 
municipal waste sent to incineration facilities that conduct operations defined by Directive 
91/156/EEC as disposal operations. The fact that the ETS Directive excludes waste disposal 
operations, but includes waste recovery at co-processing installations, is at odds with the 
Waste Framework Directive, and particularly the waste hierarchy, as it would give 
preference to disposal over recovery. 

Pakeitimas 799
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto c papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 3 kategorijos 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginiai cemento klinkeriui gaminti 
rotacinėse krosnyse, kurių gamybos 
pajėgumas didesnis nei 500 tonų per dieną, 
arba kalkėms, įskaitant dolomito ir 
magnezito kalcinavimą rotacinėse 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną, arba kitose 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną.

Įrenginiai cemento klinkeriui gaminti 
rotacinėse krosnyse, kurių gamybos 
pajėgumas didesnis nei 500 tonų per dieną, 
arba kalkėms, įskaitant dolomito ir 
magnezito kalcinavimą rotacinėse 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną, arba kitose 
krosnyse, kurių gamybos pajėgumas 
didesnis nei 50 tonų per dieną, išskyrus 
pavojingų ir nepavojingų atliekų 
panaudojimo operacijas, kurios apibrėžtos 
Direktyvos 91/156/EB IIB priede;

Or. en

Pagrindimas

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
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be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Pakeitimas 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto c papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 3 kategorijos 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) trečioje pastraipoje išbraukiamos šios 
sąlygos:

(ii) trečioje pastraipoje išbraukiamos šios 
sąlygos:

„ir (arba) kurių degimo krosnies 
pajėgumas didesnis kaip 4 m³ , o vienos 
krosnies džiovinimo talpa didesnė kaip 
300 kg/m³ “;

„arba“ 

Or. en

Pagrindimas

Siūlome laikytis Komisijos pasiūlymo principo gerinti veiksmingumą išskiriant mažus 
operatorius. Triguba riba – tai geresnis pasirinkimas siekiant maksimaliai padidinti 
veiksmingumą sektoriuje, kuriame vyrauja maži įrenginiai. Tai atitinka dabartinės direktyvos 
tekstą.

Pakeitimas 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto c papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 3 kategorijos 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) trečioje pastraipoje išbraukiamos šios 
sąlygos:

ii) trečioje pastraipoje išbraukiamos šios 
sąlygos:

„ir (arba) kurių degimo krosnies pajėgumas 
didesnis kaip 4 m³ , o vienos krosnies 
džiovinimo talpa didesnė kaip 300 kg/m³ 
“;

„ir (arba) kurių degimo krosnies pajėgumas 
didesnis kaip 4 m³“ 

Or. es

Pagrindimas

Kadangi keramikos medžiagų gamyba naudojant degimo krosnis apima didelį asortimentą
gaminių, energijos imlumas skirtinguose keramikos pramonės sektoriaus dalyse labai skiriasi. 
Persvarstant šios pramonės šakos apibrėžimą, pateiktą I priede, remiantis tik gamybos 
pajėgumu, išreikštu tonomis per dieną, nebūtų atsižvelgta į šią esminę minėtosios pramonės 
šakos ypatybę. Taigi būtina, kad persvarstant I priedą būtų palikta nuoroda į degimo krosnies 
pajėgumą, išreikštą kg/m3.

Pakeitimas 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto c papunkčio ii dalis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 3 kategorijos 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) trečioje pastraipoje išbraukiamos šios 
sąlygos:

ii) trečioje pastraipoje išbraukiamos šios 
sąlygos:

„ir (arba) kurių degimo krosnies pajėgumas 
didesnis kaip 4 m³ , o vienos krosnies 
džiovinimo talpa didesnė kaip 300 kg/m³ 
“; 

„ir (arba) kurių degimo krosnies pajėgumas 
didesnis kaip 4 m³“ 

Or. en
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Pakeitimas 803
Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 punkto c papunkčio iii dalis 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 3 kategorijos naujos 2 dalies 1 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginiai gipsui džiovinti arba kalcinuoti, 
arba gipso plokštėms ir kitiems gipso 
produktams gaminti, kai eksploatuojami 
kurą deginantys įrenginiai, kurių nominalus 
šiluminis našumas didesnis nei 20 MW.

Įrenginiai gipsui džiovinti arba kalcinuoti, 
arba gipso plokštėms ir kitiems gipso 
produktams ir bet kuriems kitiems
statybinių medžiagų pakaitalams gaminti, 
kai eksploatuojami kurą deginantys 
įrenginiai, kurių nominalus šiluminis 
našumas didesnis nei 20 MW.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti nesąžiningos statybinių medžiagų, kurios gali būti gipso pakaitalas ir 
kurioms taikoma LPS,  konkurencijos problemų.

Pakeitimas 804
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto 1 skiltis 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės naujos 1 kategorijos 6 eilutės 1 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant išvengti skirtingo interpretavimo valstybėse narėse, apibrėžimas turėtų būti 
suformuluotas kuo aiškiau.

Pakeitimas 805
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto 1 skiltis 
Direktyva 2003/87/EB.
I priedo lentelės naujos 1 kategorijos 7 eilutės 1 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Justification

Siekiant išvengti skirtingo interpretavimo valstybėse narėse, apibrėžimas turėtų būti 
suformuluotas kuo aiškiau.

Pakeitimas 806
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punktas  
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės naujos 1 kategorijos 7 eilutės 1 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama techninio aiškumo.

Pakeitimas 807
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punktas 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės naujos 1 kategorijos 8a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metano dujos (CH4), atsirandančios 
aktyviose anglies kasyklose, kurios būna 
arba adsorbuotos vidinėje anglies 
struktūroje, arba kaip laisvos dujos 
anglies porų ertmėse, arba kaip laisvos 
dujos gretimos anglies klodams uolienos 
sluoksniuose, kurios iš pradžių 
atsipalaiduoja dėl anglies kasimo 
operacijų.

Or. en

Pagrindimas

7,9 proc. šio sektoriaus išmetamųjų teršalų sudaro 25 ES valstybių narių išmetamasis 
metanas, o tai sudaro 0,7 proc. 25 ES valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo.

Pakeitimas 808
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punktas 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės naujos 2 kategorijos 1 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų surinkimas, transportavimas ir 

Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų surinkimas, transportavimas ir 
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geologinis saugojimas geologinis saugojimas 
Įrenginiai, skirti rinkti šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kad jos galėtų būti 
transportuojamos ir geologiškai 
saugojamos pagal Direktyvą xxxx/xx/EB 
patvirtintoje saugojimo vietoje.

Įrenginiai, skirti rinkti šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kad jos galėtų būti 
transportuojamos ir geologiškai 
saugojamos pagal Direktyvą xxxx/xx/EB 
patvirtintoje saugojimo vietoje, išskyrus 
prisotintųjų angliavandenilių 
susigrąžinimą.

Vamzdynai, kuriais šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos transportuojamos 
geologiniam saugojimui į saugojimo vietą, 
patvirtintą pagal Direktyvą xxxx/xx/EB

Vamzdynai, kuriais šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos transportuojamos 
geologiniam saugojimui į saugojimo vietą, 
patvirtintą pagal Direktyvą xxxx/xx/EB, 
išskyrus prisotintųjų angliavandenilių 
susigrąžinimą.

Pagal Direktyvą xxxx/xx/EB patvirtintos 
saugojimo vietos, skirtos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų geologiniam saugojimui.

Pagal Direktyvą xxxx/xx/EB patvirtintos 
saugojimo vietos, skirtos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų geologiniam saugojimui, 
išskyrus prisotintųjų angliavandenilių 
susigrąžinimą.

Or. en

Pakeitimas 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punktas 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės nauja 2 kategorija

Komisijos siūlomas tekstas

Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų surinkimas, transportavimas ir 
geologinis saugojimas

Įrenginiai, skirti rinkti šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kad jos galėtų būti 
transportuojamos ir geologiškai 
saugojamos pagal Direktyvą xxxx/xx/EB 
patvirtintoje saugojimo vietoje.

Visos II priede išvardytos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Vamzdynai, kuriais šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos transportuojamos 
geologiniam saugojimui į saugojimo vietą, 
patvirtintą pagal Direktyvą xxxx/xx/EB

Visos II priede išvardytos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos
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Pagal Direktyvą xxxx/xx/EB patvirtintos 
saugojimo vietos, skirtos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų geologiniam saugojimui.

Visos II priede išvardytos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Pakeitimas

Anglies dioksido surinkimas, 
transportavimas ir geologinis saugojimas 
Įrenginiai, skirti rinkti anglies dioksidą, 
kad jis galėtų būti transportuojamas ir 
geologiškai saugojamas pagal Direktyvą 
xxxx/xx/EB patvirtintoje saugojimo vietoje

Anglies dioksidas

Vamzdynai, kuriais anglies dioksidas 
transportuojamas geologiniam saugojimui 
į saugojimo vietą, patvirtintą pagal 
Direktyvą xxxx/xx/EB

Anglies dioksidas

Pagal Direktyvą xxxx/xx/EB patvirtintos 
saugojimo vietos, skirtos anglies dioksido
geologiniam saugojimui

Anglies dioksidas

Or. en

Pagrindimas

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2.

Pakeitimas 810
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punktas 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės nauja 2 kategorija

Komisijos siūlomas tekstas

Šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų surinkimas, transportavimas ir 
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geologinis saugojimas
Įrenginiai, skirti rinkti šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, kad jos galėtų būti 
transportuojamos ir geologiškai 
saugojamos pagal Direktyvą xxxx/xx/EB 
patvirtintoje saugojimo vietoje.

Visos II priede išvardytos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Vamzdynai, kuriais šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos transportuojamos
geologiniam saugojimui į saugojimo vietą, 
patvirtintą pagal Direktyvą xxxx/xx/EB

Visos II priede išvardytos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Pagal Direktyvą xxxx/xx/EB patvirtintos
saugojimo vietos, skirtos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų geologiniam saugojimui.

Visos II priede išvardytos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos

Pakeitimas

Anglies dioksido surinkimas, 
transportavimas ir geologinis saugojimas 
Įrenginiai, skirti rinkti anglies dioksidą, 
kad jis galėtų būti transportuojamas ir 
geologiškai saugojamas pagal Direktyvą 
xxxx/xx/EB patvirtintoje saugojimo 
vietoje.

Anglies dioksidas

Vamzdynai, kuriais anglies dioksidas 
transportuojamas geologiniam saugojimui 
į saugojimo vietą, patvirtintą pagal 
Direktyvą xxxx/xx/EB

Anglies dioksidas

Pagal Direktyvą xxxx/xx/EB patvirtintos 
saugojimo vietos, skirtos anglies dioksido
geologiniam saugojimui

Anglies dioksidas

Or. en

Pagrindimas

Emisijas iš anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginių paprastai sudaro CO2.
Nereikėtų išplėsti stebėsenos be reikalo.
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Pakeitimas 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 a punktas (naujas) 
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės 4 kategorijos („Kita veikla“) 1 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Pavadinimas „Kita veikla“ 
pakeičiamas taip:
Pramonės įmonės, kuriose gaminama:

(a) medienos ar kitos pluoštinės 
medžiagos masė, įskaitant ir tai, kai 
eksploatuojami kurą deginantys 
įrenginiai, kurių nominalus šiluminis 
našumas didesnis nei 20 MW, 
(b) popierius ir kartonas, kai dienos 
gamybos pajėgumai viršija 20 tonų ir 
kai eksploatuojami kurą deginantys 
įrenginiai, kurių nominalus šiluminis 
našumas didesnis nei 20 MW.

Or. en

Pagrindimas

Vienodas elgesys su įrenginiais visuose sektoriuose, nurodytuose I priede. Komisija atliko tik 
naujai įrašytų kategorijų pakeitimus, tačiau pamiršo atlikti esamų sektorių, jau nurodytų I 
priede, pakeitimus. Šiuo pakeitimu pasiekiama geresnė sąsaja su elektros energijos gamybos 
įrenginio apibrėžimu ir pasiekiamas aiškus derėjimas su šiuo metu esamais valstybių narių 
požiūriais.

Pakeitimas 812
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 a punkto (naujo) 1 skiltis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelės nauja kategorija 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pridedama ši veiklos rūšis:
Gamybos procesai, kuriems vykdyti reikia 

daug elektros energijos
Chloro, natrio šarmo, kalio karbonato ir 
alkoksidų gamyba taikant elektrolizę
Vandenilio fluorido gamyba taikant 
elektrolizę
Dujų gavimas taikant oro skaidymą
Karbido gamyba elektrinėse krosnyse
Vandenilio peroksido gamyba
Polikristalinio silicio gamyba
Grūdėtosios anglies ir grafito gamyba“

Or. de

Pakeitimas 813
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
Ia priedas:

„Ia PRIEDAS
Daug energijos suvartojančių sektorių, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido 

nutekėjimo pavojus, sąrašas
Kalkės.
Cementas.
Geležis ir plienas
Keramikos dirbiniai.
Chemikalai
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Molis
Stiklas
Celiuliozė ir popierius“*
*Parlamentas ir Taryba, prieš priimdami 
šią direktyvą, patikslina visų sektorių 
sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinti, kad daug energijos suvartojančioje pramonėje yra daug sektorių, kuriems 
gresia anglies dioksido nutekėjimas. Tačiau reikia išaiškinti ir tai, kuriems sektoriams 
negresia anglies dioksido nutekėjimas ir kurie turi galimybę perleisti sąnaudas. Tai taikoma, 
pvz., rafinavimo sektoriui.

Pakeitimas 814
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
Ia priedas:

„Ia PRIEDAS
Daug energijos suvartojančių sektorių, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido 

nutekėjimo pavojus, sąrašas
Cementas
Keramikos dirbiniai
Chemikalai
Molis
Stiklas
Geležis ir plienas
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Kalkės
Celiuliozė ir popierius“*
*Parlamentas ir Taryba, prieš priimdami 
šią direktyvą, patikslina visų sektorių 
sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Priedas, kaip pateikta 3v (naujame) straipsnyje, pridedamas siekiant išvardyti sektorius, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido nutekėjimo pavojus.

Pakeitimas 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
Ia priedas:

„Ia PRIEDAS
Daug energijos suvartojančių sektorių, 
kuriems gresia didelis CO2 nutekėjimo 
pavojus, sąrašas:
Geležies ir plieno gamyba
Liejyklos
Cemento gamyba
Popieriaus pramonė
Dirbtinių trąšų gamyba
Sunkiosios sintezės chemijos ir naftos 
chemijos produktų gamyba
…*“
* Parlamentas ir Taryba, prieš priimdami 
šią direktyvą, patikslina sektorių sąrašą.
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Or. pl

Pagrindimas

Priedas, kaip pateikta 3v (naujame) straipsnyje, pridedamas siekiant išvardyti sektorius, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido nutekėjimo pavojus.

Pakeitimas 816
Irena Belohorská

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
Ia priedas:

„Ia PRIEDAS
Daug energijos suvartojančių sektorių, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido 

nutekėjimo pavojus, sąrašas
Cementas
Keramikos dirbiniai
Chemikalai
Molis
Stiklas
Geležis ir plienas
Kalkės
Celiuliozė ir popierius“*
*Parlamentas ir Taryba, prieš priimdami 
šią direktyvą, patikslina visų sektorių 
sąrašą.

Or. en
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Pagrindimas

Priedas, kaip pateikta 3v (naujame) straipsnyje, įrašomas siekiant išvardyti sektorius, 
kuriems gresia didelis anglies dioksido nutekėjimo pavojus.

Pakeitimas 817
Péter Olajos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
Ia priedas:

„Ia priedas
Minimalūs tarptautiniam susitarimui 

taikytini reikalavimai
Tarptautinis susitarimas, į kurį 
įtraukiamos daug energijos naudojančios 
pramonės šakos, susiduriančios su didele 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, arba 
specialūs kiekvieno sektoriaus 
tarptautiniai susitarimai dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti šiuos 
kriterijus, siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas minėtoms pramonės šakoms:
(i) šalių, sudarančių kritinę masę, kuri 
atitiktų bent 85 % gamybos, dalyvavimas,
(ii) turi būti nustatyti lygiaverčiai CO2 
išmetimo tiksliniai rodikliai,
(iii) tokį pat poveikį turinčios panašios 
išmetamų teršalų mažinimo sistemos, 
nustatytos visų dalyvaujančių šalių, arba 
šalių nustatyti netapatūs CO2 išmetimo 
tikslai sektoriams, kuriems taikoma 
Bendrijos sistema,
(iv) konkuruojančioms medžiagoms turi 
būti taikomi lygiaverčiai apribojimai, 
atsižvelgiant į naudojimo ciklo aspektus,
(v) veiksminga tarptautinė stebėsenos ir 
tikrinimo sistema.“
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Or. en

Pagrindimas

Šiame priede ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tinkamų priemonių, skirtų anglies 
dioksido nutekėjimui, galinčiam atsirasti tam tikruose sektoriuose net jei yra tarptautinis 
susitarimas, atitinkantis kriterijus, nustatytus naujame Ib priede, nustatymui.

Pakeitimas 818
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas Ia 
priedas:

„Ia priedas
Būtinosios tarptautinio susitarimo 

prielaidos
Tarptautinis susitarimas, į kurį 
įtraukiamos daug energijos naudojančios 
pramonės šakos, arba sektorių 
tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti šiuos kriterijus 
siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
minėtoms pramonės šakoms:
a) šalių, sudarančių kritinę gamybos 
masę, dalyvavimas,
b) tapatūs visų dalyvaujančių šalių CO2 
išmetimo tikslai su lygiaverčiu poveikiu, 
pradedami taikyti vėliausiai 2020 m., taip 
pat
c) veiksminga tarptautinė išmetamųjų 
teršalų stebėsenos ir tikrinimo sistema.
Be to:
a) šalyse, kurių CO2 išmetimo tikslai 
netapatūs, lygiaverčio poveikio priemonės 
turėtų būti pradėtos taikyti vėliausiai 
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2020 m. sektoriams, kuriems Europos 
Sąjungoje taikoma emisijos leidimų 
prekybos sistema, taip pat
b) Europos Sąjunga turėtų įgyvendinti 
priemones, kad būtų įtraukti produktų 
importuotojai iš šalių, kurių neapima 
tarptautinis susitarimas, taip pat
c) medžiagoms, konkuruojančioms su 
medžiagomis, kurias pagamino daug 
energijos sunaudojančios įmonės, turi 
būti taikomi lygiaverčiai apribojimai, 
pagal kuriuos atsižvelgiama į naudojimo 
laikotarpio aspektus.“

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į svarbius padarinius, atsirasiančius dėl tarptautinio susitarimo ir jo 
įgyvendinimo,  siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį tikrumą, būtina suformuluoti būtinąsias 
minėtojo tarptautinio susitarimo prielaidas, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos su 
sektoriais, įtrauktais į ES emisijos leidimų prekybos sistemą.

Pakeitimas 819
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
Ia priedas:

„Ia priedas
Minimalūs tarptautinio susitarimo dėl 

anglies dioksido nutekėjimo apribojimų 
elementai

(a) Tarptautinis susitarimas, į kurį 
įtraukiamos daug energijos naudojančios 
pramonės šakos, susiduriančios su didele 
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anglies dioksido nutekėjimo rizika, arba 
sektorių tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti šiuos 
kriterijus, siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas minėtoms pramonės šakoms:
(i) šalių, sudarančių kritinę gamybos masę, 
dalyvavimas, taip pat
(ii) visoms dalyvaujančioms šalims nustatyti 
tapatūs CO2 išmetimo tikslai su lygiaverčiu 
poveikiu, pradedami taikyti vėliausiai 2020 
m.,  taip pat
(iii) veiksminga tarptautinė stebėsenos ir 
tikrinimo sistema. 
(b) Be to: 
(i) šalyse, kurių CO2 išmetimo tikslai 
netapatūs, lygiaverčio poveikio priemonės 
turėtų būti pradėtos taikyti vėliausiai 
2020 m. sektoriams, kuriems Europos 
Sąjungoje taikoma Bendrijos emisijos 
leidimų prekybos sistema,
(ii) ES turėtų įgyvendinti priemones, kad 
būtų įtraukti importuotojai iš šalių, kurių 
neapima tarptautinis susitarimas.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į svarbius padarinius, atsirasiančius dėl tarptautinio susitarimo ir jo 
įgyvendinimo,  siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį tikrumą, būtina suformuluoti būtinuosius 
reikalavimus, kurie turi atsispindėti minėtajame tarptautiniame susitarime, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos su sektoriais, įtrauktais į Bendrijos emisijos leidimų prekybos 
sistemą.

Pakeitimas 820
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
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Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas Ia 
priedas:

„Ia PRIEDAS 
Minimalūs tarptautinio susitarimo dėl 

anglies dioksido nutekėjimo apribojimų 
elementai

(a) Tarptautinis susitarimas, į kurį 
įtraukiamos daug energijos naudojančios 
pramonės šakos, susiduriančios su didele 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, arba 
sektorių tarptautinis susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti šiuos kriterijus, 
siekiant sudaryti vienodas sąlygas minėtoms 
pramonės šakoms:
(i) šalių, sudarančių kritinę gamybos masę, 
dalyvavimas, taip pat
(ii) visoms dalyvaujančioms šalims nustatyti 
tapatūs CO2 išmetimo tikslai su lygiaverčiu 
poveikiu, pradedami taikyti vėliausiai 
2020 m.,  taip pat
(iii) veiksminga tarptautinė stebėsenos ir 
tikrinimo sistema. 
(b) Be to: 
(i) šalyse, kurių CO2 išmetimo tikslai 
netapatūs, lygiaverčio poveikio priemonės 
turėtų būti pradėtos taikyti vėliausiai 2020 m. 
sektoriams, kuriems Europos Sąjungoje 
taikoma Bendrijos emisijos leidimų prekybos 
sistema,
(ii) ES turėtų įgyvendinti priemones, kad 
būtų įtraukti importuotojai iš šalių, kurių 
neapima tarptautinis susitarimas.“

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į svarbius padarinius, atsirasiančius dėl tarptautinio susitarimo ir jo 
įgyvendinimo,  siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį tikrumą, būtina suformuluoti būtinuosius 
reikalavimus, kurie turi atsispindėti minėtajame tarptautiniame susitarime, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos su sektoriais, įtrauktais į Bendrijos emisijos leidimų prekybos 
sistemą.
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Pakeitimas 821
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
IIa priedas:

Išbraukta.

„IIa PRIEDAS
Procentine dalimi išreikštas leidimų, 
kuriuos pagal 10 straipsnio 2 dalies a 
punktą valstybės narės turės parduoti 
aukcione, skaičiaus padidinimas, siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje, kad būtų sumažintas 
išmetamųjų teršalų kiekis ir prisitaikyta 
prie klimato kaitos poveikio

Kiekvienai 
valstybei narei 
tenkanti dalis

Belgija 10%

Bulgarija 53%

Čekija 31%

Estija 42%

Graikija 17%

Ispanija 13%

Italija 2%

Kipras 20%

Latvija 56%

Lietuva 46%

Liuksemburgas 10%

Vengrija 28%
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Malta 23%

Lenkija 39%

Portugalija 16%

Rumunija 53%

Slovėnija 20%

Slovakija 41%

Švedija 10%

Or. de

Pagrindimas

Nėra reikalo pradėti taikyti valstybių narių solidarumo priemonę klimato politikos srityje.
Solidarumas Europos Sąjungoje taikomas naudojantis esamomis finansinėmis priemonėmis, 
pvz., struktūriniais fondais arba įnašais į Bendrijos biudžetą. Be to, pakeitimo pateikėjas 
pritaria pranešėjo tikslui, kad didelė dalis pinigų, gautų aukcionuose, būtų išleista 
trečiosiose, ypač besivystančiose, šalyse. Tai dar viena priežastis, dėl kurios nereikia šios 
nuostatos.

Pakeitimas 822
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
IIa priedas:

Išbraukta.

„IIa PRIEDAS
Procentine dalimi išreikštas leidimų, 
kuriuos pagal 10 straipsnio 2 dalies a 
punktą valstybės narės turės parduoti 
aukcione, skaičiaus padidinimas, siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje, kad būtų sumažintas 
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išmetamųjų teršalų kiekis ir prisitaikyta 
prie klimato kaitos poveikio

Belgija 10 %
Bulgarija 53 %
Čekija 31 %
Estija 42 %
Graikija 17%
Ispanija 13 %
Italija 2%
Kipras 20 %
Latvija 56 %
Lietuva 46 %
Liuksemburgas 10 %
Vengrija 28 %
Malta 23 %
Lenkija 39%
Portugalija 16 %
Rumunija 53 %
Slovėnija 20 %
Slovakija 41 %
Švedija 10 %

Or. en

(Pakeitimas reikalingas siekiant sąryšio su 10 straipsnio pakeitimu (9 pakeitimu).)

Pagrindimas

Nėra pagrindo įtraukti sanglaudos politikos klausimus į ES LPS.

Pakeitimas 823
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIb PRIEDAS
Prie Direktyvos 2003/87/EB pridedamas 
IIb priedas:

„IIb priedas
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Aukcionų principai
1 principas
Racionalus emisijos ir energijos kainų 
formavimas
2 principas
Naštos, tenkančios laikotarpiu, 
gradavimas
3 principas
Kova su anglies dioksido nutekėjimo 
efektu 
4 principas
Parama termofikacijai 
5 principas
Apsauga nuo išvengimo perėjus į „mažo 
išmetimo“ įmonių kategoriją  
6 principas
Kiekviena teisė turėtų būti susijusi su tam 
tikrais įsipareigojimais, taigi teisė į 
emisijos leidimus turėtų būti susijusi su 
privaloma energijos gamyba  
7 principas
Vienoda konkurencija, t. y. subjektų, 
turinčių teisę dalyvauti aukcionuose, 
ribojimas, leidžiant juose dalyvauti tik 
operatoriams, įsikūrusiems tam tikroje 
šalyje (vidaus aukcionai), arba bent jau 
grupėje šalių, kuriose vienoda 
karbonizacija  
8 principas
Emisijos minimalios kainos nustatymas, 
pasitelkus palaipsnį kainos kėlimą, siūlant 
pradinę aukciono kainą (mažiausią 
kainą) 20 eurų už CO2 toną 2013 m. ir 
kasmet ją didinant 5 eurais, kad būtų 
pasiekta 55 eurų už CO2 toną kaina 
2020 m.
9 principas
Emisijos maksimalios kainos nustatymas, 
pasitelkus palaipsnį kainos kėlimą, kuris 
būtų didėjanti bauda, pradedant nuo 30 
eurų už CO2 toną 2013 m. ir kasmet šią 
baudą didinant 10 eurų, kad būtų pasiekta 
100 eurų už CO2 toną 2020 m.

Or. en
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Pagrindimas

Iš dabartinės prekybos emisijos leidimais patirties matyti, kad kainos labai svyruoja. Dėl šio 
nepastovumo padidėja investicijų rizika, taigi atsiranda didelė sprendimų dėl investicijų 
priėmimo kliūtis, kuri gali būti ypač žalinga energetikos sektoriui, nes pastarajam labai reikia 
technologinio atnaujinimo, kad būtų pasiekti emisijos tikslai. Nedelsiant reikia priemonių, 
kuriomis būtų susiaurintas LPS kainų svyravimo diapazonas, ypač ankstyvuoju prekybos 
aukcionuose etapu.
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