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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kova su klimato kaita ir perėjimas prie mažai anglies junginių į aplinką išskiriančių 
technologijų visuomenės modelio nurodomi kaip svarbiausi pasauliniai prioritetai. Šitai 
patvirtina ir faktas, kad Parlamentas įsteigė specialųjį Laikinąjį klimato kaitos 
komitetą. Remdamasi 2007 m. pavasarį Vadovų Tarybos pateiktomis išvadomis ir 
ankstesniais Parlamento sprendimais, 2008 m. sausio mėn. Komisija pateikė labai 
ambicingą paketą, kad iki 2020 m. Europos Sąjungoje bus bent 20 proc. sumažintas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimas; sumažėjimas gali siekti net iki 30 proc., jei 
bus pasiektas visapusis tarptautinis susitarimas. Šis milžiniškas žingsnis į priekį 
formuojant Europos politiką duoda aiškų signalą kitoms valstybėms, kad ES yra rimtai 
atsidėjusi kovai su klimato kaita.

2005 m. priimta Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimo leidimų 
prekybos sistema (ES LPS) yra didžiausia pasaulyje leidžiamo išmesti didžiausio teršalų 
kiekio nustatymo ir prekybos sistema, taikoma dešimtims tūkstančių ūkio subjektų. Tai 
kertinis ES požiūrio į klimato pokyčius akmuo, taip pat ir pagrindinis ekonominis 
veiksnys. Daugelis įmonių, kurioms taikoma ES LPS, mano, kad tai viena didžiausių 
problemų priimant ilgalaikius sprendimus, turinti lemiamo ar vidutinio dydžio poveikį 
sprendimams siekiant vystyti naujoviškas technologijas.1 Finansų institucijos vis labiau 
žvelgia į ES LPS kaip į rimtą, veikiančią ir svarbią rinką.

Per pirmuosius du ES LPS etapus įrodyta, kad gyvybinga prekybos taršos leidimais 
vidaus rinka gali padidinti anglies kainą. Vis dėlto problemų neišvengta. Sistemos 
priklausomybė nuo nacionalinių leidimų paskirstymo planų lėmė CO2 kainos kritimą dėl 
valstybių narių perteklinio leidimų skyrimo, nepateisinamo netikėtai didelio daugelio 
elektros energijos gamintojų pelno, nesąžiningos konkurencijos šalyse narėse dėl skirtingo 
nacionalinių leidimų skirstymo ir neaiškumo rinkos dalyviams. Šios problemos 
sprendžiamos išsamiai svarstant ES LPS, kuri buvo priimta tarptautinių derybų sąlygomis po 
Kioto susitarimo. 2008 m. sausio mėn. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl iš naujo apsvarstytos 
ES LPS.

Pranešėja teigiamai vertina siūlomą persvarstytą ES LPS. Pirma, kalbant apie ES 
taikomą didžiausio leidžiamo išmesti teršalų kiekio nustatymą visam taršos leidimų skaičiui 
(įskaitant bendrą naujiems rinkos dalyviams skirtą rezervą), leidimų paskirstymo metodo 
suderinimą (pagrindiniame aukcione – laipsniškas nemokamų leidimų energijos 
negaminantiems sektoriams skirstymo nutraukimas) ir svarbiausių apibrėžčių nustatymą 
(pvz., dėl kurą deginančio įrenginio), pasiūlyme užtikrinamas didesnis suderinamumas ir 
vienodos sąlygos. Antra, sistema taps labiau prognozuojama nustatant ilgesnį leidimų 
paskirstymo laikotarpį ir vienodą prognozuojamą leidžiamo išmesti didžiausio teršalų kiekio 
nustatyto lygmens sumažėjimą. Trečia, plečiant taikymo sritį naujoms pramonės šakoms 
(pvz., aliuminio ir amoniako gamintojams) ir naujiems dujų gamintojams (azoto suboksido ir 
perfluorangliavandenilio), atsiras daugiau galimybių surasti ekonomiškai efektyvių būdų 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Galiausiai dėl pasiūlymo sumažės administracinė našta 
(ypač MVĮ), nes bus sukurtos nukrypti leidžiančios nuostatos mažiems kurą deginantiems 

                                               
1 Persvarstyta ES sutartis dėl prekybos taršos leidimais – Survey Highlights, McKinsey, 2005 m. 
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įrenginiams.

Tačiau siekiant toliau remti pasiūlymą ir užtikrinti didesnį sistemos veiksmingumą ir 
efektyvumą, būtina pakeisti keletą elementų. Daugelio šių pokyčių tikslas yra sumažinti 
neaiškumą ir padaryti sistemą labiau prognozuojamą. Tai būtina dėl aplinkosaugos, 
kadangi neaiškumas trukdo planuoti ateities investicijas, kurios galėtų lemti mažesnį 
išskiriamų teršalų kiekį, pvz., tausojant energiją arba atkuriant senuosius pajėgumus.

Atlygis produktyviausiems ūkio subjektams
Energijos tausojimas yra kertinis akmuo siekiant kurti mažai anglies junginių į aplinką 
išskiriančių technologijų visuomenės modelį. Todėl svarbu, kad nemokami leidimai būtų 
skirstomi ne istoriniu pagrindu (remiant įsitvirtinusius rinkos dalyvius), o remiantis geriausia 
galima praktika / geriausiai prieinamais gamybos būdais. Skiriant leidimus remiantis 
veiksmingiausiu (-iais) standartu (-ais) šioje sistemoje bus atlyginta energiją tausojančioms 
įmonėms, kurios investavo į aplinką tausojančius gamybos procesus. Svarbu, kad pramonės 
šakos veiktų išvien siekiant kiek galima greičiau nustatyti šiuos standartus, kadangi nesant 
suderintų standartų negalima skirti nemokamų leidimų. Energijos tausojimas yra ekonomiškai 
veiksmingiausia ir greičiausia priemonė siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, taip pat 
didinant energijos tiekimo saugumą ir konkurencingumą. Turima energiją tausojančių 
technologijų įvairovė gali būti pristatyta per trumpą numatytą laikotarpį. Ateityje ES LPS 
galėtų būti susieta su suderinta „baltųjų sertifikatų“ sistema, kuri skatina taupyti ir 
veiksmingai naudoti energiją. Svarbu, kad Komisija tinkamai apsvarstytų šias galimybes.

Pajamos iš aukciono
Apskaičiuota, kad pajamos iš leidimų aukciono siekia bent 33 milijardus eurų per metus 
(skaičiuojant tik aukcioną elektros energijos gamybos sektoriuje ir esant santykinai žemai 
CO2 kainai)1. Pasiūlyme šios pajamos pateks į valstybių narių biudžetus, priimant „moralinį 
įsipareigojimą“ dalį jų skirti sprendžiant klimato kaitos klausimą plačiąja prasme. Tačiau tai 
nėra aiškiai numatyta, todėl pajamos gali tiesiog „išnykti“ nacionaliniame biudžete. Taip būtų 
prarasta galimybė panaudoti šias lėšas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui ir besivystančių 
pasaulio valstybių paramai, įgyvendinamų ES lygmeniu.

Neviešinama informacija ir manipuliavimas rinka
Vidutiniškai per savaitę parduodama daugiau nei 10 milijonų taršos leidimų, o tai lemia 
septynių milijardų eurų apyvartą rinkoje. Vis dėlto teisinis šių leidimų išdavimo pagrindas 
neaiškus. Kai kuriose šalyse jie laikomi finansinėmis priemonėmis, kurių prekybą prižiūri 
finansų tarnybos įstaigos, o kitose valstybėse jie laikomi elementariomis prekėmis, tik jų 
išvestinės formos laikomos finansinėmis priemonėmis.2 Siekiant išvengti manipuliavimo 
rinka ir prekybos šalies viduje, būtina apsvarstyti, kaip finansų rinkoms taikyti taisykles 
prekiauti taršos leidimais. Taikant panašias taisykles, kainodara rinkoje bus labiau grindžiama 
su rinka susijusia informacija, mažiau – antikonkurencine spekuliacija, pvz., rizikos draudimo 
fondais arba nepriklausomais turto fondais. Be to, būtina griežtai ir aiškiai reglamentuoti 
Komisijos ir valstybių narių neskelbiamos informacijos apie padėtį rinkoje viešinimą, kadangi 

                                               
1 „Ar ES turi pakankamai išteklių, kad pasiektų užsibrėžtų tikslų dėl energijos politikos ir klimato kaitos“.
Politikos departamentas biudžetiniams reikalams, Europos Parlamentas, 2008 m.
2 Prekybos išmetamųjų teršalų leidimais direktyvos taikymas ES valstybėse narėse, Europos aplinkos agentūra, 
2008 m.
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dėl neviešinamų duomenų apie rinką paskelbimo galimi dideli finansiniai padariniai. Tos 
pačios taisyklės taikytinos ir reguliuojant neskelbiamą informaciją dėl akcijų rinkos.

Anglies junginių nutekėjimas
Kol dar nėra įgyvendintų pasaulinių pagrindų, pernelyg apsunkinantis išmetamųjų teršalų 
mažinimo režimas gali lemti įmonių gamybos perkėlimą už ES ribų. Tai sukeltų ne tik 
ekonominių ir socialinių padarinių, bet ir pakenktų aplinkosaugos tikslams, kadangi tokios 
įmonės daugiau nebepaklustų tai pačiai išmetamųjų teršalų kontrolei. Komisija pripažįsta šią 
problemą, bet atidėlioja jos sprendimą: iki 2010 m. bus nustatyti labiausiai neapsaugoti nuo 
anglies junginių nutekėjimo sektoriai ir iki 2011 m. Komisija pasiūlys galimas priemones 
siekiant užkirsti kelią anglies junginių nutekėjimui (pagal ES LPS skiriama 100 proc. 
nemokamų leidimų ir (ar) dengiamas importas). Be to, pažeidžiamų sektorių sąrašas bus 
svarstomas kas 3 metai. Pranešėja neabejotinai teikia pirmenybę pasauliniam susitarimui, 
kuris bus taikomas visoms susijusioms įmonėms ir sektoriams. Jei to nepavyktų pasiekti, 
pasauliniai sektoriniai susitarimai (kuriais siekiama įgyvendinti patikrinamą išmetamųjų 
teršalų sumažėjimą) bus „antrasis geriausias“ pasirinkimas. Jei vis dėlto nebus įgyvendintas 
nė vienas iš šių pasirinkimų, ES turi būti sukurtas mechanizmas, suteikiantis būtino tikrumo ir 
prognozuojamumo, nes to reikės ilgalaikėms investicijoms ir turto portfeliams atnaujinti 
šiuose sektoriuose. Kadangi sistema pradės veikti nuo 2013 m., įmonės ir investuotojai turi 
būti anksčiau informuoti, kad turėtų daugiau laiko sužinoti, kiek leidimų bus skirta 
kiekvienam sektoriui. Kita vertus, gali be reikalo būti trukdoma vesti tarptautines derybas, jei 
ES dabar nurodys, kurie sektoriai bus apsaugoti teikiant nemokamus leidimus. Geriausias 
būdas užtikrinti didesnį tikrumą rinkos dalyviams nepažeidžiant tarptautinių derybų yra 
sutrumpinti Komisijos nustatytą konkretų terminą ir pailginti laikotarpį tarp svarstymų, 
užtikrinant, kad nebūtų pateikta jokių pranešimų prieš 2009 m. gruodžio mėn. tarptautinių 
derybų metu numatomą priimti išvadą.

MVĮ ir administracinė našta
MVĮ naudinga imtis iniciatyvos ir investuoti į mažai anglies junginių išskiriančias 
technologijas. Tačiau nustatant aiškią reglamentavimo aplinką reikia atsižvelgti į konkrečią 
situaciją. Pasiūlyme leidžiama eksploatuoti mažus kurą deginančius įrenginius (mažiau nei 
25 MW), įdiegus atitinkamas priemones. Ši riba yra gana žema. Viena trečioji visų kurą 
deginančių įrenginių, kuriems taikoma sistema, sudaro nedidelę dalį (mažiau nei 50 MW), 
tačiau jie kartu siekia vos 2 proc. bendro pranešamo išmetamųjų teršalų kiekio.1 Todėl 
manoma, kad ekonomiškai efektyvu kilstelėti ribą mažiems kurą deginantiems įrenginiams 
(pvz., TIPK ribai) leidžiant nukrypti nuo sistemos.

Tolesnis derinimas
Siekiant suteikti daugiau teisinio aiškumo ir sudaryti tikrai vienodas sąlygas valstybėms 
narėms, būtina numatyti tolesnį derinimą. Tai akivaizdu ne tik apibrėžimų atveju (pvz., 
uždarymui), bet ir įmokų (mokesčių) ir baudų (nuobaudų) atvejais, kadangi didžiausios 
baudos esant panašiems pažeidimams valstybėse narėse labai skiriasi (pvz., nuo 600 eurų iki 
15 milijonų eurų).

Tarptautiniai aspektai
ES LPS turėtų būti pirmasis žingsnis prekybos taršos leidimais pasaulinės sistemos link.

                                               
1 Idem, p. 7.
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Todėl būtina sudaryti galimybes sujungti kitas prekybos sistemas su ES LPS ir, panaudojant 
visas galimas Komisijos priemones, paskatinti trečiąsias su ES besiribojančias valstybes 
prisijungti prie ES LPS. Kalbant apie besivystančias šalis, ES turi pasinaudoti galimybėmis, 
kurias teikia ES LPS, kad galėtų padėti joms tapti neišmetančiomis anglies junginių šalimis, 
suteikiant joms atitinkamas investicijas ir perduodant žinias.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Savo 2008 m. sausio 31 d. 
rezoliucijoje dėl Balio konferencijos dėl 
klimato kaitos rezultatų Europos 
Parlamentas priminė savo požiūrį, kad 
pramoninės šalys turėtų įsipareigoti 
sumažinti savo išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. 
mažiausiai 30 % ir iki 2050 m. mažiausiai 
60–80 %, palyginti su 1990 m. lygiu. 
Atsižvelgdama į tai, kad tikimasi teigiamų 
penkioliktosios konvencijos šalių 
konferencijos (COP 15), kuri bus 
rengiama 2009 m. Kopenhagoje, derybų 
rezultatų, Europos Sąjunga turėtų pradėti 
rengti griežtesnius išmetamųjų teršalų 
mažinimo tikslus iki 2020 m. ir vėlesniu 
laikotarpiu bei siekti užtikrinti, kad nuo 
2013 m., jei būtina, pagal Bendrijos 
sistemą būtų galima taikyti griežtesnes 
išmetamųjų teršalų ribas – tai būtų viena 
iš Bendrijos indėlio į tarptautinį 
susitarimą dalių.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad Parlamentas tvirtai siekia kovoti su klimato kaita. Geriausias būdas tai 
pasiekti – 2009 m. pabaigoje Kopenhagoje sudaryti tarptautinį susitarimą. Šiame pasiūlyme 
turėtų būti įrodoma, kad ES tvirtai įsipareigojusi šiuo klausimu, tačiau taip pat pažymima, 
kad ES rengiasi taikyti griežtesnius tikslus, kurie bus numatyti naujame susitarime.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 25 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką,
pagal kurią valstybėms narėms būtų 
leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės, su sąlyga, kad būtų leidžiama  
savanorišku pagrindu palikti šiuos 
įrenginius Bendrijos sistemoje. Taikant šią 
ribą gaunama didžiausia nauda, susijusi su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Persvarstant šią direktyvą reikėtų 
iš naujo nutarti, ar reikia pakeisti šią ribą, 
atsižvelgiant į mažų įrenginių išmetamų 
teršalų kiekį, palyginti su bendru 
išmetamų teršalų kiekiu, administracinę 
naštą ir patirtį, įgytą taikant panašias 
priemones. Atsisakius penkerių metų 
trukmės leidimų paskirstymo laikotarpių ir 
siekiant padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu toliau ieškoti galimybių, kaip dar labiau sumažinti MVĮ tenkančią administracinę 
naštą, išvengti nereikalingų administracinių išlaidų ir biurokratijos bei padidinti sistemos 
veiksmingumą. Šiuo metu maži įrenginiai sudaro vieną trečiąją visų įtrauktų į sistemą 
įrenginių ir kartu išmeta tik 2 % viso išmetamų teršalų kiekio. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo būdas 
turėtų būti aukcionai, nes paprastai 
laikoma, kad tai paprasčiausia ir 
ekonomiškai veiksmingiausia sistema. Be 
kita ko, taip turėtų būti išvengta netikėtai 
didelio pelno, o naujiems rinkos dalyviams 
ir sparčiai augančios ekonomikos šalims 
būtų sudarytos tokios pat konkurencijos 
sąlygos, kaip ir esamiems įrenginiams.
Komisija turėtų stebėti leidimų pardavimą 
aukcionuose ir tolesnį anglies dioksido 
rinkos veikimą siekdama užtikrinti, kad 
būtų įvykdyti šie du tikslai. Norint 
užtikrinti bendrą ir nuoseklią leidimų 
pardavimo aukcione tvarką visoje 
Sąjungoje aukcionus turėtų administruoti 
Komisija arba Komisijos paskirta 
kompetentinga institucija. Tai taip pat 
užtikrintų, kad aukcionuose gautos 
pajamos būtų kaupiamos bendrai ir 
naudojamos našiai ir veiksmingai.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad įmonėms būtų kuo mažiau neaiškumų ir toliau būtų derinamos taisyklės bei 
didinamas veiksmingumas, aukcionus turėtų administruoti centrinės įstaigos. Komisija turėtų 
stebėti leidimų pardavimo aukcionuose poveikį siekdama užtikrinti, kad jie, kaip buvo tikėtasi, 
būtų naudingi.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, pajamos,
gautos parduodant leidimus aukcionuose, 
turėtų būti kaupiamos Bendrijos lygmeniu 
dviem tikslais:  pirma, finansuoti 
Sąjungos projektus, kuriais siekiama
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, ir padėti Sąjungai 
iki 2020 m. pasiekti jos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo tikslą ir 
atsinaujinančios energijos ir energijos 
vartojimo efektyvumo tikslus ir tuo pačiu 
metu užtikrinti, kad būtų daromas kuo 
mažesnis neigiamas poveikis siekiant 
socialinių tikslų ir užtikrinant energijos 
tiekimą, ir, antra, skirti lėšų 
besivystančioms šalims siekiant, kad jos 
prisitaikytų prie klimato kaitos padarinių ir
sumažintų išmetamų teršalų kiekį, pvz., 
steigti kovos su miškų kirtimu fondą,
finansuoti Pasaulinį energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
fondą ir priemones, kurios padėtų sukurti 
administracinę infrastruktūrą, reikalingą, 
kad projektams būtų veiksmingai 
vadovaujama ir jie būtų užbaigiami. Šis 
finansavimas turėtų papildyti esamą 
finansavimą pagal taikomas Bendrijos 
sistemas, kaip antai Septintoji mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų 
programa (2007–2013). Investuojant į 
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atsižvelgiant į potencialiai mažesnes pelno 
mokesčio pajamas. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti.
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 
straipsnio 3 dalyje numatyto įpareigojimo 
pranešti apie tam tikras nacionalines 
priemones. Šia direktyva neprieštaraujama 
jokiems būsimų valstybės pagalbos 
procedūrų, kurių gali būti imamasi pagal 
Sutarties 87 ir 88 straipsnius, rezultatams.

besvystančias šalis dėmesys visų pirma 
turėtų būti skiriamas vietinių 
bendruomenių tvarios plėtros paramai. 
Siekdamos užtikrinti, kad šis papildomas 
finansavimas, skirtas klimato kaitos 
poveikiui mažinti ir prie jos prisitaikyti 
besivystančiose šalyse, būtų veiksmingas, 
Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad vykdant jų pagalbos 
vystymuisi programas nebūtų išmetama 
anglies dioksido. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti.
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Šia direktyva neprieštaraujama 
jokiems būsimų valstybės pagalbos 
procedūrų, kurių gali būti imamasi pagal 
Sutarties 87 ir 88 straipsnius, rezultatams.

Or. en

Pagrindimas

ES LPS nėra bendrasis mokestis.  Itin svarbu, kad visos aukcionuose gautos pajamos būtų 
išleistos vien tik priemonėms, skirtoms išmetamų teršalų kiekiui mažinti, bet kokiam 
neigiamam Bendrijos sistemos poveikiui sušvelninti ir besivystančioms šalims paremti. 
Kadangi tai yra ES masto sistema, o kova su klimato kaita yra bendras ES tikslas –  logiška, 
kad pajamos būtų administruojamos Bendrijos lygmens fonde. Tai yra veiksmingiau ir taip 
galima sukaupti žymiai daugiau išteklių.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija. Siekiant, 
kad jiems nebūtų sudarytos nepalankios 
sąlygos, palyginti su kitais daugiau 
anglies dioksido išmetančiais šilumą 
gaminančias įrenginiais, kurie neįtraukti į 
Bendrijos sistemą, įrenginiams, kurie
gamina šilumą efektyviausioms centrinio 
šildymo sistemoms, reikėtų skirti 
nemokamų leidimų su sąlyga, kad šie 
įrenginiai atitinka aukštus anglies 
dioksido išmetimo standartus, kuriuos iš 
anksto nustato Komisija. 

Or. en

Pagrindimas

Centrinės šildymo sistemos, grindžiamos mažai anglies dioksido išmetančiomis 
technologijomis – svarbi priemonė siekiant mažinti teršalų išmetimą. Tačiau šioms sistemoms 
šilumos rinkoje konkurenciją sudaro atskiri, iškastiniu kuru kūrenami katilai, kurie neįtraukti 
į ES LPS. Siekiant vengti ydingų ekonominių iniciatyvų, dėl kurių didėtų išmetamų teršalų 
kiekis, efektyviausiems centrinio šildymo projektams turėtų būti suteikiami nemokami 
leidimai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Siekiant užtikrinti, kad gerai veiktų 
anglies dioksido ir elektros rinkos, 
leidimų laikotarpiui nuo 2013 m. 
pardavimas aukcione turėtų prasidėti ne 
vėliau kaip 2011 m. ir turėtų būti 
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grindžiamas skaidriais ir objektyviais iš 
anksto apibrėžtais principais.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad anglies dioksido rinka veiktų laiku, veiksmingai ir būtų pakankamai likvidi tam, 
kad būtų užtikrintas veiksmingas elektros rinkos veikimas. Kadangi šiai rinkai būdingi 
išankstiniai sandoriai, tikrasis pardavimas aukcione turėtų prasidėti gerokai anksčiau nei 
laikotarpis.  Be to, aukciono principai ir išsamios projekto nuostatos turėtų būti paskelbtos 
gerokai anksčiau tam, kad įmonės galėtų pasirinkti tinkamiausias pasiūlymų strategijas. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 % 
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų.

(17) Reikia nustatyti aiškų tikslą, kad visi 
sektoriai leidimus parduotų tik 
aukcionuose. Tačiau, kitiems Bendrijos 
sistemai priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 % 
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad nemokami leidimai – pereinamojo laikotarpio priemonė, ir kad 
pagrindinis tikslas yra tai, kad visi sektoriai rengtų aukcionus.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai),
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai.
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

(18) Siekiant dar labiau paskatinti 
pramonę investuoti į aplinką tausojančias 
technologijas ir gamybos procesus 
nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis, kurios vadinamos 
„santykiniai taršos rodikliai“. Šie
santykiniai taršos rodikliai nustatomi 
kiekvienam sektoriui, kuris yra įtrauktas į 
Bendrijos sistemą. Jie turėtų būti 
grindžiami geriausiomis rinkoje 
esančiomis technologijomis ir geriausiais 
metodais, kuriuos taikant išmetama mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartojama energija, ir juos 
nustatant turėtų būti atsižvelgiama į
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją, termofikaciją ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą. Siekiant 
užtikrinti, kad visi operatoriai būtų 
skatinami prilygti geriausiems savo 
sektoriaus rezultatams, suteikiamų 
leidimų individualiems įrenginiams 
skaičius neturėtų viršyti atitinkamo 
santykinio taršos rodiklio ribos. Apskritai,
taisyklėmis, pagal kurias nemokamai 
suteikiami leidimai, nereikėtų skatinti 
didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir reikėtų 
užtikrinti, kad vis daugiau leidimų būtų 
parduodama aukcione. Leidimų skaičių 
būtina nustatyti prieš prasidedant prekybos 
laikotarpiui, kad tinkamai veiktų rinka.
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
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kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione. Komisija, prieš 
nustatydama santykinius taršos rodiklius, 
turėtų konsultuotis su visomis 
susijusiomis trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skatinti pramonę pasirengti mažo dioksido kiekio ekonomikai. Todėl aukcione 
neparduoti leidimai neturėtų būti skirstomi istoriniu pagrindu (turimų teisių išsaugojimas), 
kurio atveju apdovanojamos jau veikiančios bendrovės ir technologijos, bet efektyviausių 
technologijų pagrindu. Taikant tokį paskirstymo principą bus apdovanojamos bendrovės, 
investavusios į aplinkai mažiau kenkiančius gamybos procesus. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) Komisija turėtų ir toliau tirti, kokias 
kitas priemones reikėtų numatyti tam, kad 
būtų skatinama mažiausio teršalų 
išmetimo ir efektyviausio energijos 
vartojimo praktika tuose sektoriuose, 
kurie įtraukti į Bendrijos sistemą, taip pat 
kituose sektoriuose. Ypač iki 2009 m. 
rugsėjo mėnesio ji turėtų ištirti, ar galima 
sukurti ES baltųjų sertifikatų sistemą, 
pagal kurią būtų atlyginama už efektyvų 
energijos naudojimą skatinančias 
investicijas.

Or. en
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Pagrindimas

Direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 2006/32/EB 
4 straipsnio 5 dalyje reikalaujama ištirti, ar reikėtų pateikti pasiūlymą dėl baltųjų sertifikatų, 
kuris būtų grindžiamas šios direktyvos taikymu pirmus trejus metus. Tačiau nėra numatyta 
tikslios datos šio svarbaus tyrimo išvadoms pateikti. Europos baltųjų sertifikatų projektas 
(„Euro White Cert“) šiuo metu tiria, ar būtų galima įdiegti ES baltųjų sertifikatų sistemą ir 
kokie būtų jos ryšiai su ES LPS.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo ir jei nebus sudaryti 
įpareigojantys sektorių susitarimai,
kuriuose numatytus pasaulinius 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus būtų 
galima stebėti ir tikrinti, dėl to galėtų 
padidėti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis trečiosiose šalyse, 
kur pramonei negaliotų panašūs anglies 
dioksido apribojimai („anglies dioksido 
nutekėjimas“), ir kartu tam tikriems 
tarptautiniu mastu konkuruojantiems daug 
energijos suvartojantiems Bendrijos 
sektoriams ar jų dalims gali būti sukurtos 
nepalankios ekonominės sąlygos. Dėl to 
galėtų sumažėti aplinkosaugos vientisumas 
ir Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama 
spręsti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Komisija turėtų remti 
pasaulinių sektorių susitarimų rengimą ir 
sudarymą, o kai tokių susitarimų pasiekti 
nepavyksta, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų turėtų suteikti nemokamai.
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dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Šių sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės turėtų būti iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, kai nesudaromas tarptautinis susitarimas, konkretaus sektoriaus įmonių sudaryti 
pasauliniai sektorių susitarimai, jei juose numatomi išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai, 
kurie yra objektyvūs ir gali būti patikrinti, būtų geresnis pasirinkimas negu nemokamų 
leidimų suteikimas ir (arba) anglies dioksido nutekėjimo pavojus bei darbų ir investicijų 
praradimas. Todėl, jei reikia ir jei galima, Komisija turėtų aktyviai remti šių pasaulinių 
sektorių susitarimų rengimą.  

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Taip pat Komisija turėtų 
nustatyti, kuriuose daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose ar jų dalyse 
gali atsirasti anglies dioksido nutekėjimo 
rizika. Savo analizę ji turėtų pagrįsti 
vertinimu, ar tam tikras sektorius negali 
įskaičiuoti būtinų leidimų išlaidų į 
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leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

produktų kainas ir kartu neperleisti didelės 
rinkos dalies ne Bendrijoje esantiems 
įrenginiams, kurie nesiima panašių 
veiksmų išmetamųjų teršalų kiekiui 
mažinti. Daug energijos suvartojantiems 
sektoriams, kuriems, kaip nustatyta, gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
būtų galima suteikti daugiau nemokamų 
leidimų arba pradėti taikyti veiksmingą 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
suvienodinimo sistemą, siekiant sudaryti 
panašias sąlygas Bendrijos įrenginiams, 
kuriems gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, ir trečiųjų šalių 
įrenginiams. Pagal tokią sistemą 
importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Pirmenybė teikiama tarptautiniam susitarimui. Tačiau ES turi numatyti atsarginį planą, pagal 
kurį pramonės atstovams ir investuotojams būtų užtikrinamas būtinas aiškumas ir 
nuspėjamumas. Siekiant nepakenkti tarptautinėms deryboms, pažeidžiamų sektorių sąrašas 
neturėtų būti skelbiamas prieš Kopenhagos konferenciją. Tačiau, jei Kopenhagos 
konferencijos metu susitarimas nebus sudarytas, reikia kuo greičiau priimti sprendimą dėl 
atitinkamų sektorių ir tinkamų veiksmų, nes nuo to priklausys leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, skaičius. 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a) Siekdama didinti skaidrumą ir 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka, 
įskaitant kenksmingai spekuliacijos 
leidimais ir jų dalimis veiklai, Komisija 
turėtų svarstyti, ar reikėtų taikyti 
susijusias su finansinėmis priemonėmis 
Bendrijos taisykles prekybai išmetamųjų 
teršalų leidimais ir ar reikėtų skelbti 
konfidencialią rinkos informaciją, kuri 
galėtų daryti poveikį prekybai. Komisija 
turėtų ir toliau stebėti anglies dioksido 
rinkos vystymąsi siekdama užtikrinti, kad 
būtų vykdomas pagrindinis Bendrijos 
sistemos tikslas mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
rentabiliu ir ekonomiškai veiksmingu 
būdu.

Or. en

Pagrindimas

Norint sustiprinti verslo pasitikėjimą ir skaidrumą, būtina užtikrinti, kad prekybai taršos 
leidimais būtų taikomos finansines priemones reglamentuojančios taisyklės. Manipuliacijos 
vidaus prekyba ir rinka ne tik gali iškraipyti rinką, bet taip pat sumažinti jos patikimumą ir 
investuotojų pasitikėjimą, o tai iškraipytų kainas ir pakenktų rinkos likvidumui. Be to, 
apibrėžiant leidimus kaip finansines priemones, prekyba jais prižiūrėtų finansinės institucijos 
ir jai būtų taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja, pvz., investicinių fondų veiklą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
31a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) Sąjungos kaimynystėje esančios 
trečiosios šalys turėtų būti skatinamos 
prisijungti prie Bendrijos sistemos, jei jos 
laikosi šios direktyvos nuostatų. Derantis 
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su šalimis kandidatėmis, potencialiomis 
šalimis kandidatėmis ir šalimis, kurioms 
taikoma Europos kaimynystės politika, bei 
teikiant joms finansinę ir techninę 
pagalbą, Komisija turi naudotis kiekviena 
galimybe skatinti šį tikslą. Tai palengvintų 
technologijų ir žinių perdavimą šioms 
šalims ir būtų visiems naudinga 
ekonominiu, aplinkos apsaugos ir 
socialiniu požiūriais.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu skatinti su ES besiribojančias trečiąsias šalis prisijungti prie ES prekybos 
leidimais sistemos.  Tai būtų ne tik reikšminga aplinkosaugos ir vystymosi požiūriais, bet taip 
pat padėtų spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą, kai ES įmonės perkelia savo veiklą 
už ES ribų. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) Svarbu ateityje išplėsti sistemą ir į ją 
įtraukti kitus svarbius šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų teršėjus, ypač 
priklausančius transporto sektoriui, pvz., 
laivybos veiklos vykdytojus. Taigi 
Komisija turėtų nedelsdama siūlyti 
atitinkamus pakeitimus ir kartu pateikti 
poveikio vertinimą siekdama iki 2013 m. į 
Bendrijos sistemą įtraukti laivybos 
sektorių ir nustatyti datą, kada bus 
įtrauktas kelių transporto sektorius.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu ir toliau siekti, kad į ES LPS būtų įtraukti transporto sektoriai, ypač laivybos 
sektorius. Šiuo metu trūksta tinkamo poveikio vertinimo ir patikimos informacijos. Tačiau kito 



PE404.749v01-00 20/41 PA\718306LT.doc

LT

persvarstymo metu Komisija turėtų išplėsti sistemą. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b) Siekdama užtikrinti, kad vidaus 
rinkoje būtų sudarytos vienodos sąlygos, 
Komisija turėtų, jei reikia, nustatyti gaires 
arba pateikti pasiūlymų, kuriuose būtų 
toliau derinamas šios direktyvos, t. y. 
vartojamų apibrėžčių, rinkliavų ir 
nuobaudų, taikymas.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti daugiau teisinio aiškumo ir sukurti vienodas sąlygas visoje ES reikėtų 
numatyti tolesnį derinimą, pvz., apibrėžčių (pabaigoje) ir valstybėse narėse taikomų mokesčių 
bei nuobaudų. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a) Informacija apie šios direktyvos 
taikymą turėtų būti lengvai prieinama, 
visų pirma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ). Siekdamos padėti 
įmonėms, ypač MVĮ, laikytis šios 
direktyvos reikalavimų, valstybės narės 
turėtų įsteigti nacionalines pagalbos 
tarnybas.

Or. en
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Pagrindimas

Daug įmonių, įtrauktų į ES LPS, yra MVĮ, kurioms trūksta išteklių ir kurių padėtis stengiantis 
įsigyti leidimų aukcionuose ir prekiaujant, palyginti su didelėmis įmonėmis, galbūt 
nepalankesnė. Mažiausiai galima būtų suteikti joms lengvą prieigą prie išsamios informacijos 
apie reikalavimus. Kiekvienoje valstybėje narėje geriausias būdas išspręsti šią problemą yra 
skirtingas ir priklauso nuo konkrečios institucinės sistemos, kaip ir REACH direktyvos atveju. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

"(h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas;“

"(h) "naujas rinkos dalyvis" — tai bet koks 
įrenginys, kuriuo vykdoma viena arba 
daugiau I priede nurodytų veiklų ir kuriam 
buvo išduotas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimas arba tas leidimas 
buvo pratęstas atsižvelgiant į įrenginio 
pobūdžio ar veikimo pasikeitimą arba 
įrenginio išplėtimą po to, kai Komisijai 
buvo pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas sąrašas;“

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido nutekėjimo problemą dalinai galima spręsti leidžiant Europoje augti 
gamybos pajėgumams. Jeigu žymų esamų pajėgumų padidinimą (kas paprastai skatina 
investicijas į energijos sunaudojimo efektyvumo didinimą) laikyti nauju rinkos dalyviu, būtų 
galima paskatinti naujas, efektyvesnes investicijas. Siekiant užtikrinti visiems vienodas 
sąlygas, Komisija pateiks gaires dėl to, kas būtent yra laikoma žymiu gamybos padidinimu.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, valstybės narės parduoda 
aukcionuose.

1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, Komisija arba Komisijos 
paskirta atsakinga įstaiga parduoda 
aukcionuose.

Or. en

Pagrindimas

Norint sumažinti verslui neapibrėžtumą, siekti suderinimo ir padidinti veiksmingumą, 
aukcionai bus administruojami iš vieno centro.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą leidimų, kuriuos kiekviena 
valstybė narė parduoda aukcione, skaičių 
sudaro:

2. Visą leidimų, kurie yra parduodami  
aukcione kiekvienoje valstybėje narėje, 
skaičių sudaro:

Or. en

Pagrindimas

Kadangi skirtingose valstybėse narėse dalyviams suteikiamos skirtingo lygio teisės, aukcionai 
bus administruojami iš vieno centro.  Šis pakeitimas būtinas norint tai pabrėžti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 straipsnio 3 dalies įžanga
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų 
pagal tos dalies b punktą, reikėtų naudoti 
šiems tikslams:

3. Pajamas, gautas parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą ir kaupiamas tam skirtame 
fonde, kuris Bendrijos lygmeniu yra 
administruojamas Komisijos arba jos 
paskirtos kompetentingos įstaigos, reikėtų 
naudoti šiems tikslams:

Or. en

Pagrindimas

ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistema nėra bendrasis mokestis. Šis mokestis yra 
būtinas norint, kad visos aukcionuose gautos lėšos būtų išleistos priemonėms, skirtoms 
išmetamo teršalų kiekio mažinimui, bet kokiam neigiamam Bendrijos sistemos poveikiui 
sušvelninti ir besivystančioms šalims paremti. Kadangi tai yra ES masto sistema, o kova su 
klimato kaita yra bendras ES tikslas, yra logiška, kad pajamos būtų administruojamos 
Bendrijos lygmens fonde. Tai yra veiksmingiau ir taip galima sukaupti žymiai daugiau 
išteklių.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais 
siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą;

(a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais 
siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą
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arba Europos technologijų platformas;

Or. en

Pagrindimas

Pajamos iš aukcionų taip pat turėtų būti naudojamos mažai anglies dioksido išmetantiems 
veiklos sektoriams ateityje remti. Egzistuojančios veiklos platformos „švarių“ technologijų, 
energijos panaudojimo veiksmingumo ir mažai CO2 išlakų sukeliančio transporto srityse 
galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį šiuo klausimu.  

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) plėsti institucinius sugebėjimus 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse siekiant 
sėkmingai vystyti ir valdyti išlakų 
mažinimo projektus;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis prioritetas remiant išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą besivystančiose 
šalyse yra užtikrinti institucinius ir administracinius pajėgumus vietoje, kas yra būtina norint 
sėkmingai vystyti ir valdyti projektus, pvz. žemės registras būtinas miškininkystės projektų 
atvejais.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) finansuoti svarbiausią energetikos 
infrastruktūrą, ypač Sąjungos pasienyje 
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esančiose valstybėse narėse, arba tokiose 
valstybėse narėse, kurios yra izoliuotos 
nuo Sąjungos energetinių tinklų ir kaip 
Bendrijos sistemos pasekmė, joms gresia 
didesnis pavojus priklausyti nuo energijos 
importo iš trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios prie ES sienų esančios valstybės narės, o ypač atskirtos nuo energetikos tinklų, 
iškėlė abejonių, kad ES prekybos taršos leidimais sistema gali sustiprinti priklausomybę nuo 
energijos importo iš trečiųjų šalių, nes energijos gamintojai sieks perkelti gamybą „už 
sienos“. Todėl yra pagrįsta dalį iš aukcionų gautų lėšų skirti svarbiausiai energetikos 
infrastruktūrai, kas gali sušvelninti tokį poveikį.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš šių tikslų valstybės 
narės nurodo pagal Sprendimą 
Nr. 280/2004/EB teikiamose ataskaitose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 

5. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
dažnumo, ketinimų, administravimo ir kitų 
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rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

aspektų, kad jie būtų rengiami atvirai, 
skaidriai ir nediskriminuojant. Aukcionai 
rengiami taip, kad operatoriai, visų pirma 
visos mažosios ir vidutinės įmonės, 
kurioms taikoma Bendrijos sistema, turėtų 
visas galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Reglamentu paskiriama 
atsakinga institucija, kuri Bendrijos 
lygmeniu administruos aukcioną, kas 
minima 1 dalyje. Aukcionai rengiami taip, 
kad:

a)  aukciono procesas būtų nuspėjamas 
kiek tai susiję su terminais, dažnumu ir 
turimų leidimų apimtimi;
b) leidimų kainą būtų nustatoma pagal 
rinką ir joje palaikomas pakankamas 
likvidumas;
c) visi dalyviai turėtų lygias teises gauti 
informaciją;
d) operatoriai, visų pirma visos mažosios ir 
vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turėtų visas lengvatines 
galimybes juose dalyvauti; taip pat

e) kiti dalyviai nepakenktų aukcionų 
sistemos veikimui, inter alia, sąmokslais, 
manipuliuojant rinka arba pasinaudojant 
dominuojančia padėtimi. Reglamente bus 
nurodomos konkrečios priemonės, skirtos 
apriboti žalingą poveikį, kurį aplinkai 
arba Bendrijos sistemos išlaidų 
efektyvumui galėtų sukelti finansinės kitų 
aukciono dalyvių spekuliacijos. Komisija 
konsultuojasi su visais susijusiais 
veikėjais dėl tokio reglamento turinio. Ši 
priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Norint, kad anglies dioksido rinka tinkamai veiktų, aukcionai turėtų būti pradėti gerokai prieš 
tikrojo prekybos laikotarpio pradžią, o aukcionų principai ir detalios  ketinimų nuostatos 
turėtų būti paskelbtos gerokai anksčiau, siekiant leisti rinkos dalyviams pasiruošti ir išvengti 
neapibrėžtumo ir nepastovumo rinkoje. Be to, detalūs ketinimai turi būti tokie, kad būtų kaip 
galima labiau išvengti spekuliacijų ir konkurencijai kenkiančių veiksmų.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Būtina kaip galima greičiau nuspręsti dėl leidžiamų teršalų kiekio paskirstymo taisyklių. Ši 
informacija yra gyvybiškai svarbi susijusiems sektoriams ir turi poveikio investuotojams 
priimant sprendimus. Kadangi didžioji dalis susijusių pramonės šakų turi pakankamai ilgą 
įsisavinimo laikotarpį ir investicinius planus, juo greičiau bus žinomos tikslios taisyklės ir 
paskirstymo mechanizmai, tuo geriau investuotojai ir bendrovės galės į jas atsižvelgti 
priimant verslo sprendimus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
31 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis kiekvienam nemokamus 
leidimus gaunančiam sektoriui sukuriami 
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kad būtų skatinama naudoti mažai
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

suderinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetamo kiekio bei įrenginių energijos 
sunaudojimo efektyvumo rodikliai.
Sektoriaus rodikliai turėtų remtis 
efektyviausiomis rinkoje esančiomis 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
energijos vartojimo technologijomis, 
įskaitant pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą,
termofikaciją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą.
Siekiant apdovanoti efektyviausiai 
veikiančius gamintojus, nemokami taršos 
leidimai įrenginiams suteikiami iki tokio 
taršos lygio, kuris nėra aukštesnis nei 
atitinkamo sektoriaus rodiklis. Bendrai, 
pirmoje pastraipoje minimomis 
priemonėmis negalima skatinti išmesti 
daugiau teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros energiją, 
skirtą parduoti tretiesiems dalyviams,
nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Visi sektoriai turėtų kaip galima greičiau pasiruošti mažo anglies dioksido kiekio ekonomikai.
Todėl nemokami taršos leidimai neturėtų būti skirstomi istoriniu pagrindu, kurį taikant 
apdovanojamos jau veikiančios bendrovės ir technologijos, o efektyviausių technologijų 
pagrindu. Taikant tokį paskirstymo principą bus apdovanojamos bendrovės, investavusios į 
aplinkai mažiau kenkiančius gamybos procesus. Elektros energijai pagamintai iš energijos, 
kuri yra gamybinio proceso produktas ir nėra tiekiama į rinką, netaikoma aukcionų sistema, 
siekiant neskatinti išmetamų dujų kiekio didinimo.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija iki 2009 m. rugsėjo 1 d. 
sudarys ataskaitą apie direktyvos dėl 
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baltųjų sertifikatų tinkamumo patikrinimo 
rezultatus, kaip minima 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/32/EB dėl 
energijos galutinio vartojimo efektyvumo 
ir energetinių paslaugų 1, 4 straipsnio 5 
dalyje. Šioje ataskaitoje bus išnagrinėtas 
privalomos Bendrijos masto prekybos 
baltaisiais sertifikatais sistemos 
potencialas, numatomos tolimesnės 
paskatos nemokamus taršos leidimus 
gavusiems operatoriams investuoti į 
efektyviausias energijos vartojimo 
technologijas nustatant dalyviams 
privalomus efektyvaus suvartojimo tikslus 
arba ribas, o taip pat numatant prekybos 
leidimais sistemą, ko galima pasiekti 
naudojant efektyvias energijos vartojimo 
technologijas ir metodus. Jeigu 
ataskaitoje nurodoma, kad tokia sistema 
būtų naudinga aplinkos apsaugai, efektyvi 
ekonomiškai ir įgyvendinama praktiškai, 
o taip pat derėtų su geresnio 
reglamentavimo principais, Komisija iki 
2010 m. birželio 30 d. pateiks atitinkamus
pasiūlymus dėl teisės akto.
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 64.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 2006/32/EB 
4 straipsnio 5 dalyje reikalaujama patikrinti ar reikėtų pateikti pasiūlymą dėl baltųjų 
sertifikatų, paremtą patirtimi gauta taikant šią Direktyvą trejus metus. Tačiau šio svarbaus 
patikrinimo išvadoms pateikti nėra numatyta tiksli data. Baltojo Europos sertifikato projektu, 
kurį remia programa „Pažangi energetika Europai“, šiuo metu yra tiriamas visos ES masto 
baltųjų sertifikatų sistemos potencialas ir galimos sąsajos su ES prekybos taršos leidimais 
sistema.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Šilumai, kuri tiekiama 
efektyviausiai energiją naudojantiems 
centrinio šildymo įrengimams, 
suteikiami nemokami taršos leidimai.
Norint gauti nemokamus taršos 
leidimus, tokie įrengimai privalo atitikti 
aukštus anglies dioksido kiekio 
standartus, Komisijos numatytus 
įgyvendinimo priemonėse, kurios 
minimos 1 dalyje. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Centrinis šildymas, jeigu jis paremtas nedaug anglies dioksido išmetančiomis 
technologijomis, yra svarbi priemonė mažinant išmetamų teršalų kiekį. Tačiau pagrindinis 
konkurentas su kuriuo susiduria centrinis šildymas yra individualūs iškastiniu kuru kūrenami 
katilai, kuriems ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema nėra taikoma. Siekiant 
išvengti netinkamų ekonominių paskatų atsisakyti centrinio šildymo, patiems efektyviausiems 
energijos suvartojimo atžvilgiu projektams reikia suteikti teisę į nemokamus taršos leidimus.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 6 dalies 1a ir 1b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. 
paskelbia Bendrijos masto visapusiškai 
suderintas taisykles dėl rezervo naujiems 
rinkos dalyviams paskirstymo. Ši 
priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Jei reikia, Komisija gali paskelbti gaires 
dėl naujų dalyvių apibrėžimo taikymo.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti visiems lygias sąlygas ir nuspėjamumą, būtina sukurti aiškiai apibrėžtas 
Bendrijos masto taisykles dėl naujų rinkos dalyvių rezervo paskirstymo, įskaitant nuostatas 
dėl elgesio su nepanaudotais leidimais ir gaires dėl to, ką reiškia žymus pajėgumų 
padidinimas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d.,
o vėliau kas trejus metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos.

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 1 d.,
o vėliau kas ketverius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

Or. en
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Pagrindimas

Nesant tarptautinio susitarimo, būtina kaip galima greičiau nuspręsti dėl sektorių kuriuose 
aktualus anglies dioksido nutekėjimas ir imtis atitinkamų veiksmų. Tai yra gyvybiškai svarbu 
ne tik atitinkamiems sektoriams, bet taip pat galėtų paveikti į aukcioną pateikiamų leidimų 
kiekį, o tai yra svarbu visai anglies dioksido rinkai. Kas trejus metus vykdomas susijusių 
sektorių įvertinimas sukeltų nepageidaujamo neapibrėžtumo, kas kenkia investicijoms.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina atsižvelgt į ES konkurencingumo praradimą prarandant darbo vietas ir tiesiogines 
(užsienio) investicijas. Prekybos leidimais sistema neturėtų būti sukurta tokiu būdų, kad ji tik 
sukeltų darbo vietų eksportą ir taršos importą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos da punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) su anglies dioksidu susijusių išlaidų 
poveikis elektros kainoms atitinkamame 
sektoriuje arba sektoriaus dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Elektros gamintojai nustatydami elektros kainas atsižvelgia į su CO2 susijusias išlaidas. Kai 
kuriuose sektoriuose, kuriuose anglies dioksido nutekėjimas yra ypač aktualus (pvz. aliuminio 
sektoriuje) šis netiesioginis ES prekybos taršos leidimais sistemos poveikis yra iki šešis kartus 
didesnis nei tiesioginis ES prekybos taršos leidimais sistemos poveikis. Todėl Komisija, 
nagrinėdama kuriems sektoriams reikėtų suteikti nemokamus taršos leidimus, turėtų 
atsižvelgti į tokį netiesioginį poveikį.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Nesant tarptautinio susitarimo, būtina kaip galima greičiau nuspręsti dėl sektorių kuriuose 
aktualus anglies dioksido nutekėjimas ir imtis atitinkamų veiksmų. Tai yra gyvybiškai svarbu 
ne tik atitinkamiems sektoriams, bet taip pat galėtų paveikti į aukcioną pateikiamų leidimų 
kiekį, o tai yra svarbu visai anglies dioksido rinkai.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Siekiant 5 dalyje minimo susitarimo ir 
vystant bei įgyvendinant naują tarptautinį 
susitarimą, kuris minimas 6 straipsnyje, 
Komisija patikrina galimybes Bendrijos 
sistemai remti „auksinio standarto“ 
švarios plėtros mechanizmo (angl. CDM) 
projektus, kuriais remiamas miško 
želdinimas, atželdinimas, sumažintas 
miškų deginimo sukeliamas teršalų kiekis 
ir kita patvarios miškininkystės veikla 
įskaitant erozijos prevenciją ir nuotėkų 
valymą. Ypač Komisija turėtų ištirti ar 
patvirtintų šiltnamio dujų (teršalų) 
emisijos mažinimo vienetų (angl. CER) 
dalis, kuri yra suteikiama Bendrijos 
sistemos dalyviams siekiant atitikti teršalų 
kiekio ribas, turėtų būti paimama būtent 
iš šių šaltinių. Komisija iki 2010 m. 
rugsėjo 1 d. parengs pranešimą, kuriame 
bus pateikiami atitinkami pasiūlymai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad iš išorės į ES prekybos apyvartinės taršos leidimais patenkantys 
kreditai kaip galima labiau atitiktų vadinamojo auksinio standarto akreditavimą ir taip būtų 
užtikrinama, kad  ES rems tik geros kokybės papildomą veiklą, turinčią aiškius tvarios plėtros 
kriterijus. Taip bus užtikrinta, kad ES atliekamas su anglies dioksidu susijęs finansavimas iš 
tiesų padės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, o taip pat sustiprins 
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tvarios plėtros pastangas vargingiausiose šalyse.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) 12 straipsnis papildomas tokia 
dalimi:
1a. Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. Komisija 
pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl teisės 
akto, kuriuo bus užtikrinama taršos 
leidimų rinkos apsauga nuo naudojimosi 
viešai neatskleista informacija ir 
manipuliavimo rinka. Ypač Komisija 
turėtų apsvarstyti ar šioje direktyvoje 
taršos leidimai turėtų būti laikomi 
finansiniais instrumentais, kurie minimi 
direktyvoje 2003/6/EB dėl naudojimosi 
viešai neatskleista informacija ir 
manipuliavimo (piktnaudžiavimo) rinka.

Or. en

Pagrindimas

Teisinė leidimų prigimtis finansų rinkoje nėra aiški. Kai kurios šalys laiko juos finansiniais 
instrumentais, prekyba kuriais yra prižiūrima finansinių paslaugų institucijos. Tuo tarpu kitos 
šalys laiko juos įprastomis prekėmis ir tik jų išvestiniai instrumentai yra laikomi finansiniais 
instrumentais. Norint sustiprinti verslo pasitikėjimą ir skaidrumą būtina sukurti aiškumo.
Prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka galėtų 
sumažinti jos patikimumą bei pakenkti investuotojų pasitikėjimui.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 a dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB.
15a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Įterpiamas toks 109a straipsnis :
„15a straipsnis

Keitimasis informacija ir profesinė 
paslaptis

1. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad visi sprendimai ir ataskaitos, 
susijusios su leidimų kiekiu ir jų 
paskirstymu bei teršalų kiekio stebėjimu, 
informavimu apie tai ir tikrinimu bus 
nedelsiant paskelbti tokiu būdu, kuriuo 
būtu užtikrinama galimybė visiems 
vienodomis sąlygomis ir  greitai gauti 
tokią informaciją.
2. Profesinio konfidencialumo 
reikalavimai taikomi visiems asmenims, 
kurie dirbo ar dirba Komisijai arba 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir organizacijoms, kurioms 
Komisija arba valstybių narių 
kompetentingos institucijos patikėjo tam 
tikras užduotis. Informacija, sudaranti 
profesinę paslaptį, negali būti atskleista 
jokiam kitam asmeniui arba valdžios 
institucijai, išskyrus atvejus, numatytus 
įstatymuose, taisyklėse ar kitose 
administracinėse nuostatose.

Or. en

Pagrindimas

Norint sustiprinti verslo pasitikėjimą ir skaidrumą, būtina užtikrinti, kad prekybai taršos 
leidimais bus taikomos finansinių instrumentų veiklą reglamentuojančios taisyklės. Komisijos 
ir valstybių narių vykdomas konfidencialios rinkos  informacijos skelbimas turi būti griežtai ir 
aiškiai reguliuojamas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
18 straipsnio 1a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Į 18 straipsnį įtraukiama ši dalis:
Komisija arba Komisijos paskirta 
kompetentinga institucija Bendrijos 
lygmeniu administruoja prekybą taršos 
leidimais aukcione, kuri minima 10 
straipsnyje. Ši kompetentinga institucija 
savo veiklą koordinuoja glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybių narių 
paskirtomis kompetentingomis 
institucijomis. Ypač ji privalo užtikrinti, 
kad kompetentingoms institucijoms 
kiekvienoje valstybėje narėje bus pateikti 
išsamūs ir tikslūs duomenys apie taršos 
leidimų paskirstymą aukciono metu 
įrenginiams, kurie yra jų pavaldumo 
ribose.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2003/87/EB
25 straipsnio 1ba dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1ba. Komisija, Europos kaimynystės 
politikos ir plėtros proceso apimtyje siekia 
sudaryti susitarimus su susijusiomis 
šalimis ir įtraukti jas į Bendrijos sistemą 
arba numatyti abipusį taršos leidimų 
pripažinimą.  

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu skatinti su ES besiribojančias trečiąsias šalis prisijungti prie ES prekybos 
apyvartinės taršos leidimais sistemos. Tai svarbu ne tik aplinkos apsaugos ir plėtros požiūriu, 
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tačiau taip pat spręstų anglies dioksido nutekėjimo, susijusio su ES bendrovių persikėlimu 
„už sienos“, problemą.

Pakeitimas 40

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

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

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

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

(b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25.000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
biomasę išmetamus teršalus;

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

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

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

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

Pagrindimas

Norint sumažinti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) tenkančias administracines kliūtis ir 
išvengti nereikalingų administravimo išlaidų bei biurokratijos, o taip pat padidinti sistemos 
efektyvumą, smulkiems įrengimams būtina suteikti galimybę nedalyvauti sistemoje, jeigu 
vietoje yra taikomos atitinkamos priemonės. Vienas trečdalis visų sistemai priklausančių 
įrengimų yra smulkūs įrengimai, kurių išmetamas teršalų kiekis sudaro tik 2 proc. viso teršalų 
kiekio.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įrengimai kuriems, vadovaujantis 1 ir 
2 dalimis, netaikoma Bendrijos sistema, 
tačiau kurių atveju savanoriškai norima 
priklausyti sistemai, galima tai daryti ir 
toliau. Valstybės narės privalo sukurti 
atitinkamas nuostatas ir informuoti 
Komisiją apie tokius atvejus, kai jos teikia 
1 dalyje minimą pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina sukurti nuostatas tokiems smulkiems įrengimams, kurių atveju dėl jau atliktų 
investicijų norima likti ES prekybos apyvartinės taršos leidimais sistemoje.

Pakeitimas 42

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

21a) 30 straipsnis keičiamas taip:
„30 straipsnis

Peržiūra ir tolesnė plėtra

…

1. Remiantis patirtimi įgyta taikant šia 
direktyvą [...] ir atsižvelgiant į tarptautinio 
masto vystymosi tendencijas, Komisija 
parengia ataskaitą dėl šios direktyvos 
taikymo, išnagrinėdama šiuos klausimus:

a) … ar [...] atitinkami sektoriai [...] ir 
[...] veikla, inter alia, transporto sektorius, 
namų ūkio ir su komercine veikla susijęs 
šildymas bei žemės ūkis turėtų būti 
įtraukti į Bendrijos sistemą;
b) tobulesnis apibrėžimų, rinkliavų ir 
nuobaudų suderinimas;
c) dydžiai sprendžiant dėl smulkių 
įrengimų išbraukimo iš Bendrijos 
sistemos, kai vietoje taikomos atitinkamos 
priemonės;
d) visos būtinos priemonės siekiant 
išvengti manipuliavimo rinka ir žalingų 
spekuliacijų. …

2. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai iki 2015 m. birželio 30 d. įteikia 
šią ataskaitą ir, jei reikalinga, prideda 
pasiūlymus.
3. Komisija kaip galima greičiau pateikia 
pasiūlymus dėl teisės akto, skirto iki 2013 
m. įtraukti laivininkystės sektorių į 
Bendrijos sistemą.
4. Komisija iki 2013 m. pateikia 
atitinkamus pasiūlymus nurodant tikslią 
datą, numatytą kelių transporto 
įtraukimui į Bendrijos sistemą, kurie būtų 
paremti visapusišku galimų įtraukimo 
variantų išlaidų, naudos ir praktinių 
klausimų vertinimu.

Or. en



PA\718306LT.doc 41/41 PE404.749v01-00

LT

Pagrindimas

Ankstesnis straipsnis dėl peržiūros tapo neaktualiu ir todėl jį reikėtų pakeisti nauju straipsniu.
Norint stiprinti sistemos efektyvumą, prijungti naujus sektorius ir užtikrinti Europos 
Sąjungoje visiems vienodas sąlygas, būtina nuolat vykdyti sistemos peržiūrą.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Įterpiamas šis straipsnis:
2a. Vienos rūšies veikla, vienu metu 
patenkanti į keletoje paantraščių minimos 
veiklos aprašymą, turėtų būti priskiriama 
tai paantraštei, kurioje minimi kriterijai 
labiau tinka to sektoriaus veiklai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti kokie kriterijai yra taikomi, kai įrengimas priklauso daugiau nei vienai 
veiklos sričiai (pvz. energijos ir(arba) šilumos gamyba bei naudingųjų iškasenų pramonė). Šis 
klausimas jau buvo iškeltas 2005 Komisijos komunikate dėl Papildomos rekomendacijos dėl 
leidimų paskirstymo planų ES išmetamųjų teršalų prekybos schemos 2008–2012 metų 
prekybos laikotarpiu (COM(2005)0703).
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