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Pakeitimas 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Pasiūlymas dėl sprendimo
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl sprendimo
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlymu atidėti leidimų skyrimą būtų kišamasi į anksčiau nustatytą 
rinkos mechanizmą, o tai pakenktų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
nuspėjamumui ir patikimumui. Be to, dabartinės ekonominės krizės sąlygomis nepriimtina ES 
piliečiams užkrauti papildomas energetikos sąnaudas.  Be to, tai tikra grėsmė mūsų 
pramonės šakoms, kurios ir taip jau kenčia nuo trūkstamo konkurencingumo pasaulio mastu.

Pakeitimas 10
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Išbraukta.
EUROPOS PARLAMENTO IR 
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TARYBOS SPRENDIMAS
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 
2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas 
dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų pardavimo 
aukcionuose terminų
(Tekstas svarbus EEE)

Or. el

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos tikslas yra mažinti išmetamųjų dujų kiekį, o ne 
nustatyti kainas. Nuosmukio laikais Komisija tiesiogiai kišasi į rinką, jos veiksmai nukreipti 
prieš saulės energijos pramonę ir vartotojus. JK Energetikos ir klimato kaitos departamento 
duomenimis, neproporcingai didelė dalis pajamų, gautų visiškai panaikinus leidimus, 
atitinkančius 900 Mt anglies dioksido, būtų iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Našta, 
išreikšta BVP procentais, būtų didesnė Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijos 
Respublikoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.

Pakeitimas 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio
1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio
2 dalį,

Or. en

Pagrindimas

Kadangi rinkos veikimo tvarkaraščio keitimas itin veikia valstybių narių skirtingų energijos 
išteklių pasirinkimą ir jų energijos tiekimo struktūrą apskritai,  tinkamas teisinis pagrindas
turėtų būti SESV 192 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 12
Theodoros Skylakakis
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, 10 straipsnio 4 dalyje 
konkrečiai nenustatyta, kaip per prekybos 
laikotarpį turėtų būti paskirstytas 
apyvartinių taršos leidimų kiekis;

Išbraukta.

Or. el

Pakeitimas 13
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, 10 straipsnio 4 dalyje 
konkrečiai nenustatyta, kaip per prekybos 
laikotarpį turėtų būti paskirstytas 
apyvartinių taršos leidimų kiekis;

(1) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 96/61/EB, 10 straipsnio 4 dalyje 
konkrečiai nenustatyta, kaip per prekybos 
laikotarpį turėtų būti paskirstytas 
apyvartinių taršos leidimų kiekis;
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje 
nustatoma, kad leidimų kiekis turi būti 
mažinamas taikant 1,74 % linijinį 
mažinimo koeficientą, palyginti su 
valstybių narių vidutiniškai per metus 
išduodamų leidimų bendru skaičiumi;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atkurti pasitikėjimą apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema kaip rinka 
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grindžiama sistema, turėtų būti aišku, kad bet koks sprendimas atidėti leidimų skyrimą gali 
būti tik vienkartinė ir išimtinė priemonė.

Pakeitimas 14
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB 2 straipsnio b 
punktą reguliavimo procedūra gali būti 
taikoma tik siekiant pakeisti neesmines 
pagrindinio teisės akto nuostatas. Pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį 
Komisija nustato bendrą per metus visoje 
Bendrijoje skiriamų leidimų skaičių. 
Komisija neturi veiksmų laisvės nustatyti 
bendro leidimų skaičiaus.
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnyje 
nustatoma, kad leidimus, kurių bendras 
skaičius nustatomas pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje 
numatytą procedūrą, galima parduoti 
aukcione. Aukciono procedūra skirta 
neesminėms direktyvos nuostatoms iš 
dalies keisti. Komisijos pasiūlymas iš 
dalies keisti 2003/87/EB 10 straipsnio 4 
dalies pirmos pastraipos paskutinį sakinį, 
būtent tai, kaip nustatyti tinkamą metinio 
apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti 
parduoti aukcione 2013–2020 m., 
skaičiaus koregavimą, iš esmės yra 
intervencija į pagrindinius 
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus. Tokia 
intervencija gali būti nustatyta tik taikant 
įprastą teisėkūros procedūrą ir negali būti 
laikoma neesmine pagrindinio teisės akto 
korekcija. Todėl dėl šių korekcijų 
negalima spręsti taikant komitologijos 
procedūrą (reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu), kaip siūlo Komisija, joms 
atlikti reikia Europos Parlamento ir 
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Tarybos teisėkūros procedūrą priimamo 
akto pagal Komisijos pasiūlymą;

Or. en

Pagrindimas

Bet koks tvarkaraščio keitimas būtų esminis pagrindinio teisės akto keitimas dėl jo galimos 
įtakos leidimų kainoms, kaip išnagrinėta Proporcingo poveikio vertinime, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010.

Pakeitimas 15
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) reikėtų prisiminti 
Direktyvos 2003/87/EB tikslą, kad 
Europos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema buvo sukurta siekiant 
skatinti taupiai ir ekonomiškai efektyviai 
mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Pagal didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistemą 
užtikrinama, kad atitinkami išmetamųjų dujų kiekio mažinimo tikslai būtų pasiekti 
ekonomiškai efektyviai. Išmetamųjų dujų kiekio mažinimą užtikrina didžiausio kiekio 
nustatymas, o ne kaina.

Pakeitimas 16
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Komisijos komunikate „Stipresnė 
pramonė ekonomikos augimui ir 
atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582) 
primenama, kad „prieinama energijos ir 
žaliavų kaina bei patikima prieiga prie jų 
tampa vis svarbesnės, nes energija ir 
žaliavos sudaro svarbią sąnaudų dalį 
daugelyje pramonės sektorių“, o 
„Europos pramonė moka vidutiniškai 
aukštesnę kainą nei kitų išsivysčiusios 
ekonomikos šalių, kaip antai JAV, 
Kanados, Meksikos ir Korėjos pramonė, ir 
šis kainų atotrūkis pastaruoju 
dešimtmečiu padidėjo“.   Komunikate 
daroma išvada, kad „formuojant būsimas 
energetikos politikas reikėtų kruopščiai 
apsvarstyti energijos kainų poveikį 
Europoje“;

Or. en

Pagrindimas

Pagal didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistemą 
užtikrinama, kad atitinkami išmetamųjų dujų kiekio mažinimo tikslai būtų pasiekti 
ekonomiškai efektyviai. Išmetamųjų dujų kiekio mažinimą užtikrina didžiausio kiekio 
nustatymas, o ne kaina. Aukštos kainos tik nulemia ekonomikos iškraipymus ir kelia grėsmę 
Europos pramonės konkurencingumui.

Pakeitimas 17
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti, kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
veikimą, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 

Išbraukta.
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aukcionų tvarkaraštį;

Or. el

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos tikslas yra mažinti išmetamųjų dujų kiekį, o ne 
nustatyti kainas. Nuosmukio laikais Komisija tiesiogiai kišasi į rinką, jos veiksmai nukreipti 
prieš saulės energijos pramonę ir vartotojus. JK Energetikos ir klimato kaitos departamento 
duomenimis, neproporcingai didelė dalis pajamų, gautų visiškai panaikinus leidimus, 
atitinkančius 900 Mt anglies dioksido, būtų iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Našta, 
išreikšta BVP procentais, būtų didesnė Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijos 
Respublikoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.

Pakeitimas 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti, kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
veikimą, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti
aukcionų tvarkaraštį;

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
veikimą, Komisija pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį nepritaiko
aukcionų tvarkaraščio;

Or. en

Pagrindimas

Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema buvo sukurta siekiant skatinti taupiai ir 
ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pagal 
dabartinį aukcionų tvarkaraštį užtikrinamas nuspėjamumas ir tai, kad iki 2020 m. būtų 
pasiekti CO2 kiekio mažinimo tikslai. Bet koks aukcionų tvarkaraščio pritaikymas itin 
iškreiptų tinkamą rinkos veikimą, taigi prieštarautų rinka grindžiamoms apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos taisyklėms.

Pakeitimas 19
Romana Jordan
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti, kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
veikimą, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį;

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti, kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
veikimą, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį, jei tokia intervencija 
gali būti pagrįsta poveikio vertinimu, iš 
kurio matyti, kad esama rizikos, jog 
Sąjunga pagal planą iki 2020 m. 
nesumažins išmetamųjų dujų kiekio 21 %, 
palyginti su 2005 m. užfiksuotu 
išmetamųjų dujų kiekiu, ir jei intervencija 
nedaro didelio poveikio anglies dioksido
nutekėjimui. Komisija neturėtų atlikti 
daugiau kaip vieno tokio pritaikymo ir tai 
galėtų būti atliekama tik kartą per 
aštuonerių metų laikotarpį, kuris 
prasideda 2013 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atkurti pasitikėjimą apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema kaip rinka 
grindžiama sistema, turėtų būti aišku, kad bet koks sprendimas atidėti leidimų skyrimą gali 
būti tik vienkartinė ir išimtinė priemonė.

Pakeitimas 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti, kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
veikimą, Komisija išskirtinėmis 

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos veikimą
ir išvengti pernelyg didelio kainų 
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aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį;

svyravimo, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 21
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) jei Komisija nusprendžia laikinai 
neskirti tam tikro leidimų skaičiaus, ji 
turėtų užtikrinti, kad šie leidimai vėl būtų 
išleisti į rinką linijiniu būdu, pradedant 
tais metais, kurie prasideda po 
atitinkamos intervencijos į rinką dienos;

Or. en

Pagrindimas

Teorinis ketinimas neišduoti tam tikro leidimų skaičiaus per pirmuosius trejus metus ir vėl 
juos išleisti į rinką per paskutiniuosius dvejus metus prieštarautų 9 straipsnio nuostatoms;
todėl turėtų būti bent paaiškinta, kad po intervencijos mažinama taikant linijinį koeficientą.

Pakeitimas 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl riboto leidimų, atitinkančių pagal 
taršos leidimų prekybos sistemą nustatytą 
didžiausią leidžiamą išmetamųjų teršalų 
kiekį, skaičiaus atitinkami 2020 m. 
išmetamųjų dujų kiekio mažinimo tikslai 
bus pasiekti bet kokia kaina – net jei bus 
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mokama 0 EUR už leidimą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistemą 
užtikrinama, kad atitinkami išmetamųjų dujų kiekio mažinimo tikslai būtų pasiekti 
ekonomiškai efektyviai. Išmetamųjų dujų kiekio mažinimą užtikrina didžiausio kiekio 
nustatymas, o ne kaina.

Pakeitimas 23
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) todėl Direktyva 2003/87/EB turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeista,

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos tikslas yra mažinti išmetamųjų dujų kiekį, o ne 
nustatyti kainas. Nuosmukio laikais Komisija tiesiogiai kišasi į rinką, jos veiksmai nukreipti 
prieš saulės energijos pramonę ir vartotojus. JK Energetikos ir klimato kaitos departamento 
duomenimis, neproporcingai didelė dalis pajamų, gautų visiškai panaikinus leidimus, 
atitinkančius 900 Mt anglies dioksido, būtų iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Našta, 
išreikšta BVP procentais, būtų didesnė Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijos 
Respublikoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.

Pakeitimas 24
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) be šio Direktyvos 2003/87/EB dalinio 
keitimo, Komisija į kitą apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos persvarstymą 
turėtų įtraukti pasiūlymų dėl 
dinamiškesnio požiūrio, kurio turėtų būti 
laikomasi skiriant  leidimus. Tas požiūris 
turėtų būti grindžiamas veikiau 
dabartiniais gamybos veiksniais, o ne 
istoriniais ataskaitiniais laikotarpiais, 
kurie, kaip įrodyta, trukdo apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemai tinkamai 
prisitaikyti prie ekonomikos pakilimų ir 
nuosmukių. Nors pagal skyrimo sistemą 
turėtų būti užtikrinamas reikalaujamas 
absoliutus mažinimas per visą laikotarpį, 
drauge turėtų būti sudaromos sąlygos 
atlikti ex-post korekcijas siekiant išvengti 
tolesnių Komisijos intervencinių veiksmų, 
kad nebūtų skiriama per daug leidimų, 
taip pat kad nepagrįstai netruktų leidimų; 

Or. en

Pagrindimas

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Pakeitimas 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) norint nuosekliai laikytis ekonominio 
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efektyvumo principo siekiant Europos 
Tarybos tikslo iki 2050 m. 80–95 % 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, reikia pakoreguoti 
Direktyvoje 2003/87/EB numatytą linijinį 
koeficientą; 

Or. en

Pakeitimas 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) turint mintyje galbūt didesnes 
leidimų kainas, dėl anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos ir konkurencijos 
iškraipymo turėtų būti išnagrinėta 
galimybė persvarstyti gaires dėl valstybės 
pagalbos priemonių atsižvelgiant į 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą po 2012 m. (SWD(2012) 130 final, 
SWD(2012) 131 final, netiesioginis 
išmetimas) ir 2009 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/29/EB 10a straipsnio 14–
17 dalyse nustatytus kriterijus (tiesioginis 
išmetimas);

Or. en

Pagrindimas

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.
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Pakeitimas 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

(3a) siekdama, kad rinka ir toliau 
tinkamai veiktų, Komisija, jei tinkama, 
turėtų pateikti pasiūlymą dėl nuolatinių 
struktūrinių sprendimų, visų pirma 
siekiant nustatyti apyvartinių taršos 
leidimų, kurie turi būti parduoti 
aukcionuose 2013–2020 m., skaičių, ir 
siekti, kad siūlomas aktas įsigaliotų 
2014 m. iki birželio mėn.;

Or. en

Pakeitimas 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) atsižvelgiant į būtinybę išlaikyti 
sistemos paskatas ir padaryti ją 
veiksmingesnę, taip pat vėl pasiekti 
užmojų, numatytų priimant su klimatu 
susijusių dokumentų rinkinį, mastą, 
reikia visam laikui atimti 1,4 mlrd. 
leidimų iš leidimų, kuriuos numatyta 
parduoti 2015, 2016 ir 2017 m. 
aukcionuose, skaičiaus; 

Or. en

Pakeitimas 29
Theodoros Skylakakis
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 
dalies pirma pastraipa papildoma tokiu 
sakiniu:
„Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko 
kiekvieno laikotarpio tvarkaraštį.“

Or. el

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos tikslas yra mažinti išmetamųjų dujų kiekį, o ne 
nustatyti kainas. Nuosmukio laikais Komisija tiesiogiai kišasi į rinką, jos veiksmai nukreipti 
prieš saulės energijos pramonę ir vartotojus. JK Energetikos ir klimato kaitos departamento 
duomenimis, neproporcingai didelė dalis pajamų, gautų visiškai panaikinus leidimus, 
atitinkančius  900 Mt anglies dioksido, būtų iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Našta, 
išreikšta BVP procentais, būtų didesnė Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijos 
Respublikoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.

Pakeitimas 30
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 9 straipsnis papildomas šia dalimi:
„Nuo 2014 m. nustatomas 3,9 proc. 
linijinis mažinimo koeficientas“.

Or. en

Pakeitimas 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 9 straipsnis papildomas šia dalimi:
„Nuo 2014 m. nustatomas 2,5 proc. 
linijinis mažinimo koeficientas“.

Or. en

Pakeitimas 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 10 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Taikant vienkartinę nuo 1 dalies 
nukrypti leidžiančią nuostatą, iš viso 
1,4 mlrd. leidimų turėtų būti visam laikui 
išskaičiuoti iš leidimų, kurie pagal 2 
dalies b punktą turi būti parduoti 
aukcionuose 2015, 2016, 2017 m., 
skaičiaus.“  

Or. en

Pakeitimas 33
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 
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dalies pirma pastraipa papildoma tokiu 
sakiniu:

dalies pirma pastraipa papildoma tokiais 
sakiniais:

Or. en

Pakeitimas 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko kiekvieno 
laikotarpio tvarkaraštį.“

„Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, nepritaiko kiekvieno 
laikotarpio tvarkaraščio.“

Or. en

Pagrindimas

Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema buvo sukurta siekiant efektyviai išlaidų 
ir ekonominiu požiūriu skatinti mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Pagal dabartinį aukcionų tvarkaraštį užtikrinamas nuspėjamumas ir tai, kad iki 2020 m. būtų 
pasiekti CO2 kiekio mažinimo tikslai. Bet koks aukcionų tvarkaraščio pritaikymas itin 
iškreiptų tinkamą rinkos veikimą, taigi prieštarautų rinka grindžiamoms apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos taisyklėms.  

Pakeitimas 35
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko 
kiekvieno laikotarpio tvarkaraštį.“

Jei iš poveikio vertinimo matyti, kad 
Sąjunga iki 2020 m. pagal Sąjungos 
sistemą nesumažins išmetamųjų dujų 
kiekio, kaip reikalaujama pagal šią 
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direktyvą, ir kad poveikis įrenginiams, 
kuriems kyla didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, ribotas, Komisija, jei 
tinkama, gali pritaikyti laikotarpio, 
nurodyto 13 straipsnio 1 dalyje ir 
prasidedančio 2013 m. sausio 1 d., 
tvarkaraštį daugiausia 900 mln. leidimų.
Jei Komisija pasiūlo neskirti tam tikro 
leidimų skaičiaus, ji turi užtikrinti, kad jie 
būtų vėl išleisti į apyvartą linijiniu būdu.
Komisija atlieka ne daugiau kaip vieną 
pritaikymą.

Or. en

Pakeitimas 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko kiekvieno
laikotarpio tvarkaraštį.“

Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, išimties atveju gali 
pasiūlyti pritaikyti laikotarpio, nurodyto 
13 straipsnio 1 dalyje ir prasidedančio 
2013 m. sausio 1 d., tvarkaraštį. Komisija 
siūlo ne daugiau kaip vieną pritaikymą.
Siekiant užtikrinti aukcionų 
nuspėjamumą, ypač numatomą leidimų 
skaičių pagal 10 straipsnio 4 dalį, 
draudžiamas bet koks keitimas, įskaitant 
leidimų, kurie turi būti parduodami 
aukcione, skaičių ar skaičiaus dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinės sistemos tikrumą ir aukcionų nuspėjamumą, taip pat vartotojų 
pasitikėjimą rinka grindžiamu ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veikimu, ypač 
kalbant apie leidimų, kuriais turi būti prekiaujama aukcionuose, skaičių, bet koks leidimų, 
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kuriais turi būti prekiaujama aukcionuose, skaičiaus ar skaičiaus dalies keitimas turėtų būti 
griežtai draudžiamas.   Bet kokia intervencija, susijusi su tvarkaraščiu, turėtų būti grynai 
techninio pobūdžio.

Pakeitimas 37
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko 
kiekvieno laikotarpio tvarkaraštį.“

Jei esant išskirtinėms aplinkybėms reikia 
vienkartinės intervencijos dėl aukcionų 
tvarkaraščio per visą trečiąjį ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos taikymo laikotarpį, valstybės 
narės nedelsdamos priima finansines 
priemones, kuriomis siekiama 
kompensuoti dėl šios intervencijos 
trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu sektoriams, kuriuose gali 
nutekėti anglies dioksidas, atsiradusias 
netiesiogines išlaidas, kurias atspindi 
elektros kainos. Tokios finansinės 
priemonės turi atitikti valstybės pagalbos 
šioje srityje taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Buvo apytikriai apskaičiuota (naujienų agentūra Reuters Point Carbon, 2012 11 14) , kad 
atidėjus leidimų skyrimą didžiausių Europos energijos vartotojų sąskaitos už elektrą per 
artimiausius 3 metus padidėtų 1,2 mlrd. EUR  arba 3%  per metus. Nepaprastai svarbu, kad 
bet kokia galima išimtinė intervencija būtų tinkamai kompensuojama taikant atitinkamas 
priemones ES ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant neutralizuoti neigiamą poveikį sektoriams, 
kuriuose gali nutekėti anglies dioksidas ir kuriems sunku išlikti konkurencingais. 

Pakeitimas 38
Elisabetta Gardini
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko 
kiekvieno laikotarpio tvarkaraštį.“

Jei esant išskirtinėms aplinkybėms reikia 
vienkartinės intervencijos dėl aukcionų 
tvarkaraščio per visą trečiąjį ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos taikymo laikotarpį, valstybės 
narės nedelsdamos priima finansines 
priemones, kuriomis siekiama 
kompensuoti dėl šios intervencijos 
trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu sektoriams, kuriuose gali 
nutekėti anglies dioksidas, atsiradusias 
netiesiogines išlaidas, kurias atspindi 
elektros kainos. Tokios finansinės 
priemonės turi atitikti valstybės pagalbos 
šioje srityje taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Jau buvo apytikriai apskaičiuota (naujienų agentūra Reuters Point Carbon, 2012 m. lapkričio 
14 d.) , kad atidėjus leidimų skyrimą didžiausių Europos energijos vartotojų sąskaitos už 
elektrą per artimiausius 3 metus padidėtų 1,2 mlrd. EUR  arba 3%  per metus. Dabartinio 
ekonominio nuosmukio Europoje aplinkybėmis nepaprastai svarbu, kad bet koks galimas 
leidimų prekiauti CO2 skyrimo atidėjimas būtų tinkamai kompensuojamas taikant atitinkamas 
priemones, kuriomis būtų galima neutralizuoti neigiamą poveikį pramonės šakoms, kuriose 
gali nutekėti anglies dioksidas. 

Pakeitimas 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 10 straipsnio 4 dalis papildoma šia 
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pastraipa:
„Siekiant užtikrinti aukcionų 
nuspėjamumą, ypač numatomą leidimų 
skaičių pagal 10 straipsnio 4 dalį, bet 
kokiam keitimui, įskaitant leidimų, kurie 
turi būti parduodami aukcione, kiekio ar 
kiekio dalies sumažinimą, reikia, kad 
valstybės narės balsuotų vieningai.“ 

Or. en

Pagrindimas

2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad valstybės narės, laikydamosi 
savo atitinkamų konstitucinių nuostatų ir atsižvelgdamos į savo biudžetą, priims sprendimą 
dėl ES leidimų prekybos sistemos leidimų pardavimo aukcione gautų pajamų panaudojimo.
Taigi bet kokius aukcionų tvarkaraščio pakeitimus, galinčius daryti įtaką valstybių narių 
pajamoms, gaunamoms iš aukcionų, turėtų vieningai priimti visos valstybės narės.

Pakeitimas 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 10 straipsnio 4 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Atliekant bet kokį pritaikymą turėtų būti 
pridedamas to pritaikymo poveikio 
valstybių narių aukcionų pajamoms 
vertinimas.
Kai dėl 1 dalyje nurodyto pritaikymo bet 
kurioje valstybėje narėje 2013 ar 
kiekvienais kitais po jų einančiais metais 
iki 2020 m. sumažėja aukciono pajamų, 
Komisija pasiūlo kompensuojamųjų 
priemonių, kuriomis kuo labiau 
mažinamas neigiamas poveikis valstybių 
narių aukcionų pajamoms.“  

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Direktyvos dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 10 straipsnio 3 dalį 50 % 
pajamų, gautų parduodant leidimus aukcione, turėtų būti naudojama veiksmams, kuriais 
siekiama sušvelninti klimato kaitą besivystančiose šalyse ir prie jos prisitaikyti, finansuoti. 
Siekiant sudaryti valstybėms narėms galimybes vykdyti įsipareigojimus, taigi taip pat 
patenkinti tarptautinius lūkesčius dėl ES pagalbos klimato srityje, bet koks aukcionų 
tvarkaraščio keitimas nė vienoje valstybėje narėje neturėtų lemti aukcionų pajamų 
sumažėjimo.

Pakeitimas 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 c dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 10 straipsnio 4 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Bet koks pritaikymas, dėl kurio 
apribojamas leidimų, kurie turi būti 
parduodami aukcione 2013 ar bet kuriais 
kitais po jų einančiais metais iki 2020 m., 
skaičius, neturėtų būti taikomas IIA 
priede išvardytoms valstybėms narėms.“

Or. en

Pagrindimas

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Pakeitimas 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 d dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 10 straipsnio 4 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Bet koks pritaikymas, dėl kurio 
apribojamas leidimų, kurie turi būti 
parduodami aukcione 2013 ar bet kuriais 
kitais po jų einančiais metais iki 2020 m., 
skaičius, neturėtų būti taikomas IIb 
priede išvardytoms valstybėms narėms.“

Or. en

Pagrindimas

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


