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Pakeitimas 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 22
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Išbraukta.
EUROPOS PARLAMENTO IR 
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 − sumažinti taršą, o ne tokios taršos 
sąnaudas. Recesijos laikotarpiu Komisija tiesiogiai kišasi į rinką saulės energijos gamintojų 
ir vartotojų sąskaita. Pagal Jungtinės Karalystės Energijos ir klimato kaitos departamentą, 
pajamos, visiškai panaikinus 900 milijonų apyvartinių taršos leidimų, bus neproporcingai 
gautos iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Išlaidos BVP dalies išraiška bus didesnės 
Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.
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Pakeitimas 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 
2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas 
dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų pardavimo 
aukcionuose terminų

kuriuo panaikinama Direktyva 
2003/87/EB

Or. it

Pakeitimas 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 
2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas
dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų pardavimo 
aukcionuose terminų

kuriuo paaiškinamos nuostatos dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų pardavimo 
aukcionuose terminų ir iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/87/EB, nustatanti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 
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Pakeitimas 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Pasiūlymas dėl sprendimo
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Sąjungoje sekasi mažinti išmetamo 
anglies dioksido kiekį vadovaujantis ES 
klimato kaitos ir energetikos dokumentų 
rinkinyje nustatytais tikslais daugiausia 
dėl ekonominės krizės, apėmusios Europą 
nuo 2008 m.;

Or. it

Pakeitimas 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl sprendimo
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 2013 m. gegužės 22 d. Europos 
Vadovų Tarybos išvadose tvirtinama, kad 
ES energetikos politika privalo būti 
saugiai ir tvariai užtikrintas energijos 
tiekimo namų ūkiams ir bendrovėms 
prieinamomis ir konkurencingomis 
kainomis ir sąnaudomis saugumas; 

Or. en

Pakeitimas 27
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis
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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/EB1, 10 straipsnio 4 dalyje 
konkrečiai nenustatyta, kaip per prekybos 
laikotarpį turėtų būti paskirstytas 
apyvartinių taršos leidimų kiekis;

Išbraukta.

Or. el

Pakeitimas 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 direktyva 
2003/87/EB nustatyta šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema 
Bendrijoje (ES šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema) turi akivaizdžių 
struktūrinių trūkumų: viena vertus, užuot 
užkirtus kelią anglies dioksido 
nutekėjimui, ją taikant jis faktiškai buvo 
skatinamas, kita vertus, dėl jos 
sektoriuose, kuriems taikoma apyvartinių 
taršos leidimų sistema, tačiau kuriuose 
nėra jokio nutekėjimo, energijos kaina 
padidėjo;

Or. it

                                               
1 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
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Pakeitimas 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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) Direktyvoje 2003/87/EB1 konkrečiai 
nenustatyta, kaip per prekybos laikotarpius
turėtų būti paskirstytas apyvartinių taršos 
leidimų kiekis;

____________
1 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 

Pakeitimas 30
Jean-Pierre Audy

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) keletą kartų − paskutinį kartą 2009 m. 
balandžio 23 d. Direktyva 2009/29/EB1 − 
iš dalies pakeistos 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; 
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____________
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 63.

Or. fr

Pakeitimas 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) iki 2011 m. pabaigos susikaupė 955 
milijonai leidimų. Šis perteklius didės, jei 
nebus imtasi jokių struktūrinių priemonių 
dėl ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 

Pakeitimas 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) dėl ekonominės krizės ir nutekėjimo 
žlugus apyvartinių taršos leidimų 
paklausai staigiai smuko apyvartinių 
taršos leidimų rinkos vertė. Paradoksalu, 
jog tik tokiu būdu ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema pasirodė galinti 
pasiekti Direktyvos 2003/87/EB 1 
straipsnio 1 dalyje nustatytą tikslą skatinti 
taupų ir ekonomiškai veiksmingą 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimą. Nesunku nuspėti, 
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jog ES ekonomikai vėl ėmus augti, 
išmetamo anglies dioksido kiekis taip pat 
pradės didėti, o kartu su juo ir apyvartinių 
taršos leidimų rinkos vertė;

Or. it

Pakeitimas 33
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Direktyvos 2003/87/EB 1 straipsnyje 
tvirtinama, kad apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos tikslas − skatinti 
taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) dėl šio akivaizdaus leidimų 
pertekliaus mažėja anglies dioksido kaina, 
palyginti su pirmine numatyta kaina, ir 
dėl to lieka mažiau paskatų investuoti į 
mažo anglies dioksido kiekio 
technologijas ir didėja priklausomybės 
nuo daug anglies dioksido naudojančios 
infrastruktūros rizika;

Or. en
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Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 

Pakeitimas 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) vadovaudamasi Direktyva 
2003/87/EB 2012 m. lapkričio mėn. 
Komisija pateikė Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl anglies dioksido 
rinkos veikimo. Šioje ataskaitoje teigiama, 
kad taikant ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą mažėja išmetamo 
anglies dioksido kiekis, tačiau suabejota 
šios sistemos galimybe dėl didėjančio 
pasiūlos ir paklausos disbalanso rinkoje 
užtikrinti ekonomiškai efektyvų išmetamo 
anglies dioksido kiekio sumažinimą. 
Ataskaitoje taip pat nurodyta keletas 
galimų struktūrinių priemonių, kurias 
reikėtų numatyti siekiant panaikinti šį 
disbalansą; 

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 

Pakeitimas 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) taigi ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema pasirodė neveikianti, 
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todėl dabartinio prekybos ciklo pabaigoje 
2020 m. ją reikėtų panaikinti taip pat 
turint mintyje tai, jog būtent 2020 m. 
įsigalios nauja pasaulinė Jungtinių Tautų 
bendroji klimato kaitos konvencija;

Or. it

Pakeitimas 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 2003/87/EB 
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 
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korekcija. Todėl dėl šių korekcijų 
negalima spręsti taikant komitologijos 
procedūrą (reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu), kaip siūlo Komisija. Joms 
atlikti reikia Europos Parlamento ir 
Tarybos teisėkūros procedūra 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) atsižvelgiant į Direktyvos 2003/87/EB 
1 straipsnyje nustatytą tikslą Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema buvo sukurta siekiant skatinti 
taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti 
išmetamų 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 39
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Komisijos komunikate „Stipresnė 
Europos pramonė ekonomikos augimui ir 
atsigavimui skatinti“1 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 tuo metu „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“, taigi 
komunikate padaroma išvada, kad 
„formuojant būsimas energetikos 
politikas reikėtų kruopščiai apsvarstyti 
energijos kainų poveikį Europoje“;
___________
1 COM(2012)0582

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 40
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis
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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;

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos tikslas − sumažinti taršą, o ne tokios taršos 
sąnaudas. Recesijos laikotarpiu Komisija tiesiogiai kišasi į rinką saulės energijos gamintojų 
ir vartotojų sąskaita. Pagal Jungtinės Karalystės Energijos ir klimato kaitos departamentą, 
pajamos, visiškai panaikinus 900 milijonų apyvartinių taršos leidimų, bus neproporcingai 
gautos iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Išlaidos BVP dalies išraiška bus didesnės 
Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.

Pakeitimas 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl sprendimo
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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 neturėtų
pritaikyti aukcionų 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 43
Jean-Pierre Audy

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, reikėtų 
paaiškinti kad Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį. Siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, Komisija 
apsvarsto galimybę įsteigti nepriklausomą 
instituciją, atsakingą už šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos priežiūrą 
Europos Sąjungoje;

Or. fr
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Pakeitimas 44
Karl-Heinz Florenz

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 su sąlyga, kad toks 
įsikišimas galėtų būti pagrįstas poveikio 
vertinimu, iš kurio būtų matyti, jog 
poveikis sektoriams, kuriems kyla didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, yra 
ribotas. Komisija neturėtų atlikti daugiau 
kaip vieno tokio pritaikymo ir tai galėtų 
būti atliekama tik kartą per aštuonerių 
metų laikotarpį, prasidėsiantį 2013 m.
sausio 1 d.
Perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos yra 
svarbus uždavinys, ypač daug energijos 
suvartojančiam pramonės sektoriui. Todėl 
būtina aktyviai remti mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų 
parodomuosius projektus. Taigi aukcionų 
tvarkaraščio pritaikymas yra galimybė 
inicijuoti tokią paramą. Jau yra surinkta 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
paramos pasitelkiant finansinę priemonę 
„NER 300“ pavyzdžių. Tokią paramą, 
įskaitant paramą naujausioms 
technologijoms, reikėtų teikti toliau ir ją 
didinti įgyvendinant klimato ir 
energetikos politikos programą 2030 m.;

Or. en

Pagrindimas

Jei tvarkaraštis bus patvirtintas, pajamos iš „atidėtų“ leidimų bus panaudotos siekiant padėti 
daug energijos suvartojančiam pramonės sektoriui sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį 
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įsteigiant pramonės inovacijų fondą. Jis bus sukurtas vadovaujantis pagal Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvą naudojamos 
finansinės priemonės „NER 300“ pavyzdžiu. Šio fondo leidimai bus numatyti ir negalės būti 
atidėti vėlesniam laikui.

Pakeitimas 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 Direktyvą 
2003/87/EB pritaikyti aukcionų tvarkaraštį;

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 

Pakeitimas 46
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) išmetamų teršalų kiekio sumažinimas 
pagal Direktyvą 2003/87/EB užtikrinamas 
nustačius didžiausią suteikiamų leidimų 
kiekį, kuris turėtų mažėti 1,74 proc. per 
metus, nepaisant anglies dioksido kainos;

Or. en
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Pakeitimas 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) dėl riboto leidimų skaičiaus, 
atitinkančio pagal apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą nustatytą 
didžiausią leidžiamą išmetamųjų teršalų 
kiekį, atitinkami 2020 m. išmetamųjų dujų 
kiekio mažinimo tikslai bus pasiekti bet 
kokia kaina – net jei bus 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 48
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) taip pritaikomi leidimai turėtų būti 
atidėti į strateginį rezervą siekiant 
padidinti ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos stabilumą ir remti 
darbuotojų įgūdžių ugdymą ir jų 
perkvalifikavimą rengiantis perėjimui prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos. Todėl ateityje Europos 
Parlamentui ir Tarybai priėmus 
struktūrines priemones turėtų būti 
numatyta, kad jos būtų naudojamos kaip 
rezervo dalis, nes tokiu būdu ES 
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apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema, remdamasi objektyviais ir 
skaidriais kriterijais, galės geriau 
prisitaikyti prie pasiūlos ir paklausos 
disbalanso; 

Or. en

Pakeitimas 49
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) nepaisant to, jog anglies dioksido 
kaina yra mažesnė nei numatyta iš 
pradžių, Komisija, nustatydama sektorių 
ir subsektorių, kuriems 2015−2019 m. 
kyla didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, sąrašą, turėtų vadovautis 
reguliavimo tęstinumo prekybos 
laikotarpiu principu ir atsižvelgti į esamas 
ekonomines sąlygas; 

Or. en

Pagrindimas

Peržiūrėdama anglies dioksido nutekėjimo sąrašą, Komisija turi atsižvelgti į esamą 
ekonominę padėtį. Šiuo metu į sąrašą įtraukti sektoriai neturi būti pašalinti iš naujojo sąrašo. 
Pramonei svarbu ilgalaikis nuspėjamumas. Todėl Komisija turėtų vadovautis reguliavimo 
tęstinumo principu.

Pakeitimas 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) aukcionų tvarkaraščio pritaikymas 
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turėtų būti laikomas trumpalaikiu 
veiksmu, o ne struktūrine priemone, kuria 
siekiama panaikinti ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos rinkos 
disbalansą. Atsižvelgiant į būtinybę imtis 
struktūrinių priemonių, reikalingų ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos trūkumams pašalinti, per 
aštuonerių metų laikotarpį, per 
aštuonerių metų laikotarpį, prasidėsiantį 
2013 m. sausio 1 d., turėtų būti atliktas tik 
vienas toks pritaikymas;

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 

Pakeitimas 51
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant užtikrinti skaidrumą, turėtų 
būti reikalaujama, kad Komisija įrodytų 
Parlamentui ir Tarybai, jog esama 
išskirtinių aplinkybių ir jog buvo 
patenkinti galimo tolesnio tvarkaraščio 
pritaikymo kiekvienam laikotarpiui po 
Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 1 
dalyje nurodyto laikotarpio kriterijai;

Or. fr

Pakeitimas 52
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
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2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) aukcionų tvarkaraščio pritaikymas 
turėtų būti laikomas trumpalaikiu 
veiksmu, o ne struktūrine priemone, kuria 
siekiama panaikinti ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemai poveikį darantį 
rinkos disbalansą;

Or. fr

Pakeitimas 53
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 − sumažinti taršą, o ne tokios taršos 
sąnaudas. Recesijos laikotarpiu Komisija tiesiogiai kišasi į rinką saulės energijos gamintojų 
ir vartotojų sąskaita. Pagal Jungtinės Karalystės Energijos ir klimato kaitos departamentą, 
pajamos, visiškai panaikinus 900 milijonų apyvartinių taršos leidimų, bus neproporcingai 
gautos iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Išlaidos BVP dalies išraiška bus didesnės 
Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.

Pakeitimas 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) todėl Direktyva 2003/87/EB turėtų būti 
panaikinta nuo 2021 m. sausio 1 d.;

Or. it

Pakeitimas 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) apskritai kalbant, Kioto protokole 
numatytais rinkos mechanizmais pagrįsta 
klimato kaitos politika pasirodė esanti 
neveiksminga, ypač kai šie mechanizmai 
netaikomi pasauliniu mastu, ir neskaidri. 
Todėl ES turėtų apsvarstyti galimybę 
tinkamu laiku priimti alternatyvias 
politikos priemones;

Or. it

Pakeitimas 56
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas 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 iki 
2014 m. birželio mėn.;
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Or. en

Pakeitimas 57
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo (CCS) technologijos ir kai 
kurių atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
plėtojimas šiuo metu yra brangūs, o jų 
ekonomiškas ir prieinamas naudojimas 
bus įmanomas toliau šias technologijas 
išplėtojus. Reformuojant apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą turėtų 
būti siekiama užtikrinti veiksmingas 
paskatas būtinoms investicijoms į 
mokslinius tyrimus ir plėtrą siekiant diegti 
rinkoje mažo anglies dioksido kiekio 
technologijas;   

Or. en

Pakeitimas 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) prieš pateikdama pasiūlymų dėl 
struktūrinių priemonių siekiant 
persvarstyti Direktyvą 2003/87/EB, 
Komisija turėtų, be anglies dioksido 
rinkos ataskaitoje pasiūlytų priemonių, 
apsvarstyti galimybę priimti tolesnes 
priemones, kuriomis būtų siekiama 
užtikrinti, jog sistema ir toliau būtų 
visapusiškai grindžiama rinka. Be to, 
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Komisija turėtų pasiūlyti, kad iš aukcionų 
gautos pajamos būtų privalomai 
skiriamos pažangioms ekologiškoms 
technologijoms. Sektorių ir subsektorių, 
kuriems kyla anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, sąrašas neturėtų būti 
koreguojamas siekiant pramonės 
subjektams užtikrinti kiek galima didesnį 
tikrumą;

Or. en

Pakeitimas 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) dabartinė anglies dioksido kaina 
žema, inter alia, dėl didelės nacionalinių 
paramos atsinaujinantiesiems energijos 
ištekliams sistemų įvairovės, kuri atsirado 
įgyvendinant Atsinaujinančių energijos 
išteklių direktyvą. Kad ilguoju laikotarpiu 
būtų padidintas ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos veiksmingumas 
ir užtikrintas reguliavimo stabilumas, 
Komisija turėtų iki 2013 m. pabaigos 
pateikti pasiūlymų dėl geriau integruotos 
sistemos struktūros siekiant ES lygmeniu 
po 2020 m. skatinti atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius. Komisija turėtų ištirti 
galimybę sukurti rezervą (grindžiamą 
finansine priemone „NER 300“), skirtą 
pažangioms tvarios energijos 
technologijoms remti;

Or. en

Pakeitimas 60
Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) bet kurios priemonės, kuriomis būtų 
siekiama pertvarkyti sistemą, turėtų būti 
skirtos pasitikėjimui ilgalaikiu didžiausios 
išmetamųjų teršalų ribos ir prekybos 
sistemos stabilumu didinti tuo pat metu 
leidžiant rinkai nustatyti leidimų 
pardavimo kainą. Reikėtų priimti 
nuostatas ir priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta, jog iš leidimų aukcionų gautos 
pajamos būtų investuojamos į mokslinius 
tyrimus siekiant, kad mažo anglies 
dioksido kiekio technologijos būtų 
pigesnės;

Or. en

Pakeitimas 61
Theodoros Skylakakis

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 − sumažinti taršą, o ne tokios taršos 
sąnaudas. Recesijos laikotarpiu Komisija tiesiogiai kišasi į rinką saulės energijos gamintojų 
ir vartotojų sąskaita. Pagal Jungtinės Karalystės Energijos ir klimato kaitos departamentą, 
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pajamos, visiškai panaikinus 900 milijonų apyvartinių taršos leidimų, bus neproporcingai 
gautos iš ekonomiškai silpnesnių valstybių narių. Išlaidos BVP dalies išraiška bus didesnės 
Bulgarijoje, Estijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lietuvoje ir Graikijoje.

Pakeitimas 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Direktyva 2003/87/EB nustatyta šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema nebebus 
taikoma nuo 2020 . gruodžio 31 d. Todėl 
Direktyva 2003/87/EB turėtų būti 
panaikinta nuo 2021 m. sausio 1 d.

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

Or. it

Pakeitimas 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 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 
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iškreiptų tinkamą rinkos veikimą, taigi prieštarautų rinka grindžiamoms apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos taisyklėms.

Pakeitimas 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

„Jei iš vertinimo matyti, kad atskiruose 
pramonės sektoriuose negali atsirasti joks 
reikšmingas poveikis įrenginiams, 
kuriems kyla didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, arba teikiamas 
pasiūlymas dėl ES politinių priemonių, 
kad būtų kompensuotas galimas 
netiesioginių sąnaudų padidėjimas,
Komisija, prireikus, 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 užtikrina, kad 
jie būtų vėl leidžiami į apyvartą linijiniu 
būdu pradedant metais, einančiais po tos 
datos, kurią leidimai nebuvo skirti. 
Komisija atlieka ne daugiau kaip vieną 
tokį pritaikymą iki 2020 m.“

Or. en

Pakeitimas 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

„Jei iš vertinimo matyti, kad atskiruose 
pramonės sektoriuose negali atsirasti joks 
reikšmingas poveikis sektoriams ar 
subsektoriams, kuriems kyla didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, arba 
teikiamas pasiūlymas dėl ES politinių 
priemonių, kad būtų kompensuotas 
galimas netiesioginių sąnaudų 
padidėjimas, Komisija, prireikus, gali 
pritaikyti laikotarpio, nurodyto 13
straipsnio 1 dalyje ir prasidedančio 
2013 m. sausio 1 d., tvarkaraštį daugiausia 
900 mln. leidimų. Komisija atlieka tik 
vieną tokį pritaikymą iki 2020 m.“

Or. en

Pakeitimas 66
Karl-Heinz Florenz

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 vertinimo matyti, kad atskiruose 
pramonės sektoriuose negali atsirasti joks 
reikšmingas poveikis įrenginiams, 
kuriems kyla didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, arba jei Komisija 
pasiūlo politinių priemonių, kad būtų 
kompensuotas galimas netiesioginių 
sąnaudų padidėjimas, Komisija, prireikus, 
gali pritaikyti laikotarpio, nurodyto 13 
straipsnio 1 dalyje ir prasidedančio 
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2013 m. sausio 1 d., tvarkaraštį 
daugiausia 900 mln. leidimų. 
Jei Komisija pasiūlo neskirti tam tikro 
leidimų skaičiaus, ji užtikrina, kad jie 
būtų vėl išleisti į apyvartą nuspėjamu 
būdu.
Komisija atlieka ne daugiau kaip vieną 
tokį pritaikymą iki 2020 m.
600 milijonų tų neskirtų leidimų 
panaudojama parodomiesiems CO2
mažinimo daug energijos 
suvartojančiuose sektoriuose projektams 
skatinti (pramonės inovacijų fondas). 
Taigi sukuriamas „NER 300“ principu 
(10a straipsnio 8 dalis) grindžiamas 
fondas.
Šio pramonės inovacijų fondo remiami 
projektai turi būti atrinkti iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.
Šiuo tikslu Komisijos sprendimas 
2010/670/ES1, kuriuo nustatomi 
komercinių parodomųjų projektų 
finansavimo kriterijai ir priemonės 
pakeičiamas ne vėliau kaip 2015 m. 
gruodžio 31 d.
____________
1OL L 290, 2010 11 6, p. 39.

Or. en

Pagrindimas

Jei tvarkaraštis bus patvirtintas, pajamos iš „atidėtų“ leidimų bus panaudotos siekiant padėti 
daug energijos suvartojančiam pramonės sektoriui sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį 
įsteigiant pramonės inovacijų fondą. Jis bus sukurtas vadovaujantis pagal Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvą naudojamos 
finansinės priemonės „NER 300“ pavyzdžiu. Šio fondo leidimai bus numatyti ir negalės būti 
atidėti vėlesniam laikui.

Pakeitimas 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro



PE513.015v03-00 30/35 AM\940188LT.doc

LT

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.

Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko kiekvieno 
laikotarpio tvarkaraštį, tik jei 
patenkinamos šios sąlygos:
a) kiekvienoje valstybėje narėje bent 
vienus metus sisteminis ekonomikos 
augimas siekia bent 1 proc. ir
b) kiekvienoje valstybėje narėje energijos 
nepriteklius neviršija 8 proc. pagal 
Jungtinės Karalystės energijos 
nepritekliaus koeficiento modelį.

Or. en

Pakeitimas 68
Andrés Perelló Rodríguez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis
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.

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

Jei atlikus tokį pritaikymą ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos 3-ajame 
etape atsiranda daug aukcione 
neparduotų leidimų, šie leidimai 
panaudojami naujam rezervui sukurti 
siekiant padidinti ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos stabilumą ir 
prisidėti sprendžiant perėjimo prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos problemas, susijusias su 
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socialiniais ir įgūdžių aspektais.

Or. en

Pagrindimas

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and  projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Pakeitimas 69
Jean-Pierre Audy

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, išskirtinėmis aplinkybėmis 
gali pritaikyti laikotarpio, nurodyto 13 
straipsnio 1 dalyje ir prasidedančio 
2013 m. sausio 1 d., tvarkaraštį. Komisija 
atlieka ne daugiau kaip vieną pritaikymą.

Or. fr

Pakeitimas 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, išskirtinėmis aplinkybėmis 
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laikotarpio tvarkaraštį. gali pritaikyti kiekvieno laikotarpio 
tvarkaraštį. 13 straipsnio 1 dalyje 
nurodytu laikotarpiu Komisija atlieka ne 
daugiau kaip vieną tokį pritaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 

Pakeitimas 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2015 m. birželio 30 d. Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
klimato kaitos politikos, grindžiamos 
kitomis priemonėmis nei rinkos 
mechanizmai, taip pat anglies dioksido 
mokesčio taikymo ES teritorijoje 
galimybių studiją ir ekonominės naudos 
analizę.

Or. it

Pakeitimas 72
Chris Davies

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Komisija raginama pateikti pasiūlymų dėl 
Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 
dalies pakeitimo, kad esama ES mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
plėtros finansavimo priemonė („NER 
300“) taip pat būtų taikoma naujovėms, 
galinčioms sumažinti daug energijos 
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suvartojančių pramonės sektorių 
sąnaudas ir išmetamo anglies dioksido 
kiekį.
Ši priemonė finansuojama pardavus tam 
kai kuriuos arba visus leidimus, kurie 
pagal šį sprendimą laikinai neskiriami 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemai. Turima finansinė parama 
skiriama prie 3-ojo etapo pabaigą 2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Esama finansavimo priemonė „NER 300“ atsirado pardavus 300 milijonų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos leidimų ir ja remiama įvairių inovatyvių atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių projektų plėtotė. Parduodant „atidėtus“ leidimus galima užtikrinti 
papildomą finansavimą, kuris taip pat turėtų būti teikiamas technologijų inovacijoms, kurios 
gali duoti naudos daug energijos suvartojantiems pramonės sektoriams, skatinti. Parduodant 
leidimus bus laikinai sumažinta anglies dioksido kaina ir užtikrinta, jog leidimai visam laikui 
bus išimti iš apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos.

Pakeitimas 73
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Prireikus Komisija pateikia persvarstytą 
pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama:
a) iš dalies pakeisti Direktyvos 
2003/87/EB 9 straipsnį siekiant paaiškinti, 
jog 1,74 proc. per metus linijinio 
sumažinimo koeficientas bus taikomas ir 
po 2020 m. Atliekamas skirtingų 
alternatyvų visuose ūkio sektoriuose ir 
verslo scenarijų poveikio įvertinimas ir, 
prireikus, svarstoma galimybė sugriežtinti 
sistemą, kad iki 2050 m. ir vėliau būtų 
siekiama ilgalaikių ES priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų. 
Atliekant šią peržiūrą atsižvelgiama į 
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tarptautinės anglies dioksido rinkos padėtį 
ir anglies dioksido nutekėjimo problemą;
b) iš dalies pakeisti Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnį siekiant įvesti 
sistemoje ex post mechanizmą, kurį 
taikant leidimų, kuriems taikoma 
didžiausia riba, išdavimas bus pritaikytas 
atsižvelgiant į veiklos lygį kiekvienu 
ekonominio ciklo etapu. Pasiūlymuose 
numatomas „anglies dioksido bankas“, į 
kurį gali būti įnešami pertekliniai leidimai 
ir iš kurio gali būti išduodami leidimai. 
Steigiant „anglies dioksido banką“ 
nustatomos aiškios taisyklės dėl 
aplinkybių, kuriomis leidimai įnešami į 
banką ir išduodami; 
c) iš dalies pakeisti Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį siekiant 
užtikrinti, kad visos aukcionuose 
pardavus leidimus gautos pajamos būtų 
skirtos investicijoms į mokslinius tyrimus 
ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo 
dieną.

Or. en

Pagrindimas

Vasario 22 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės tekstas (6705/13). 
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