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Pakeitimas 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 2
Robert Goebbels

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. fr

Pagrindimas

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – tai dirbtinė rinka, kurioje, iš esmės, 
prekiaujama „oru“. Sistema baudžia ES pramonę ir yra laimikis finansų rinkoms, kadangi ji 
leidžia joms užsiimti visų rūšių spekuliacine veikla, kuri kartais yra ant sukčiavimo ribos. Po 
Dohos raundo derybų ES vienintelė vis dar neatsisveikino su iliuzija, kad „rinkos“ gali būti 
panaudotos klimato kaitai sustabdyti.

Pakeitimas 3
Bernd Lange

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis (nauja)
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. de

Pagrindimas

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Pakeitimas 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Rinkos veikimo tvarkaraščio keitimas turi labai svarbų poveikį valstybių narių pasirinkimui 
tarp skirtingų energijos šaltinių ir bendros energijos pasiūlos struktūros. Tinkamas teisinis 
pagrindas būtų SESV 192 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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/EB3, 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, 10 straipsnio 4 dalyje 
konkrečiai nenustatyta, kaip per prekybos 
laikotarpį turėtų būti paskirstytas 
apyvartinių taršos leidimų kiekis, kadangi 
tos Direktyvos 9 straipsnyje, be kita ko, 
nurodyta, kad nuo 2013 m. kasmet 
išduodamas visas Bendrijos apyvartinių 
taršos leidimų kiekis turi mažėti tolygiai, 
pradedant skaičiuoti nuo 2008–2012 m. 
laikotarpio vidurio. Leidimų skaičius 
turėtų mažėti pagal 1,74 % linijinį 
koeficientą, palyginti su vidutiniu metiniu 
bendru leidimų, kuriuos valstybės narės 
išduoda pagal Komisijos sprendimus dėl 
2008–2012 m. nacionalinių paskirstymo 
planų, skaičiumi;

Or. en

Pakeitimas 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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/EB3, 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, 10 straipsnio 4 dalyje 
konkrečiai nenustatyta, kaip per prekybos 
laikotarpį turėtų būti paskirstytas 
apyvartinių taršos leidimų kiekis, kadangi
Direktyvos 9 straipsnyje reikalaujama, 
kad leidimų skaičius turėtų mažėti pagal 
1,74 % linijinį koeficientą, palyginti su 
vidutiniu metiniu bendru leidimų, kuriuos 
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išduoda valstybės narės;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atkurti pasitikėjimą apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema kaip rinka 
grindžiama sistema, turėtų būti aišku, kad bet kokia laikotarpio pabaigoje atliekama 
koregavimo priemonė (angl. back-loading) gali būti tik vienkartinė ir išskirtinė priemonė.

Pakeitimas 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Direktyvos 2009/29/EB 13 
konstatuojamojoje dalyje patikslinamas 
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje 
nustatyto linijinio koeficiento tikslas, t. y. 
užtikrinti, kad ilgainiui taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą emisijos mažėtų laipsniškai ir 
prognozuojamai ir kad Bendrijos sistema 
rentabiliai padėtų įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą iki 2020 m. bendrą emisijų 
kiekį sumažinti bent 20 %;

Or. en

Pakeitimas 8
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimo 2 straipsnio 2 dalį, reguliavimo 
procedūra su tikrinimu gali būti taikoma 
tik bendro pobūdžio priemonės 
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neesminėms nuostatoms keisti. Pagal 
Direktyvos 2003/87 9 straipsnį Komisija
nustato bendrą per metus visoje 
Bendrijoje skiriamų leidimų skaičių. 
Komisija neturi veiksmų laisvės nustatyti 
bendro leidimų skaičiaus, o 
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnyje 
nustatyta, 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 neesminių pagrindinio teisės akto 
nuostatų 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 
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 9
Holger Krahmer
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) pagal Direktyvos 2003/87/EB 1 
straipsnį 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 10
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Komisijos komunikate „Stipresnė 
Europos pramonė ekonomikos augimui ir 
atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 582) 
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 
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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 11
Paul Rübig

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 raginama ištirti šiuos 
klausimus prieš bet kokio pritaikymo
išskirtinėmis aplinkybėmis svarstymą
pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 
4 dalį pritaikyti aukcionų tvarkaraštį:

1. reikėtų patikrinti, ar toks pritaikymas 
būtų suderinamas su Komisijos tikslu dėl 
naujos industrializacijos, pagal kurį iki 
2020 m. Europos pramonei turėtų atitekti
20 proc. BVP;
2. reikėtų užtikrinti, kad aukcionų grafika 
būtų keičiamas tik tuomet, jei kiltų 
pavojus, kad nebus įmanoma pasiekti 
tikslo iki 2020 m. sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisiją 20 proc.;
3. prieš numatant tokius radikalius 
veiksmus, turėtų būti atliktas poveikio 
vertinimas siekiant numatyti poveikį 
konkurencingumui ir užimtumui; 
laikantis pažangaus reglamentavimo 
požiūrio turėtų būti užtikrinta, kad atlikti 
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poveikio konkurencingumui patikrinimai;
4. taip pat reikėtų atlikti poveikio MVĮ 
tyrimus siekiant numatyti pakeitimų 
poveikį mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms;
5. be to, reikia nustatyti kokia parama ir 
subsidijos turi neigiamą poveikį CO2 
pusiausvyrai ir kurios iš jų turi teigiamą 
poveikį, siekiant nuspręsti, ar Direktyvos
dalinis keitimas pagerintų CO2 
pusiausvyrą ar būtų galima imtis veiksmų 
kitose srityse;
6. tačiau, jei po išsamaus tyrimo aukcionų 
tvarkaraštį reikia pakeisti dėl to, kad 
pasikeitė leidimų, kuriais prekiaujama 
aukcione, kiekiai, po tokio aukciono 
neturėtų visam laikui būti panaikinami 
leidimai arba pakeičiamas 2020 m. 
nustatytas maksimalios emisijos ribinės 
vertės; siekiant kompensuoti dėl to 
kylančius rinkos sutrikimus, turėtų būti 
taip pat užtikrinta, kad anglies dioksido 
nutekėjimo sektorių sąrašas nebūtų 
trumpinamas;

Or. de

Pakeitimas 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 aiškumo, nuoroda į Direktyvos 
2003/87/EB 9 straipsnį įtraukiama į šios 
direktyvos 10 straipsnio 4 dalį;

Or. en
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Pakeitimas 13
Holger Krahmer

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 neturi įgaliojimų pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį 
pritaikyti aukcionų tvarkaraštį;

Or. de

Pagrindimas

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema sukurta, kad padėtų ekonomiškai sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Esami aukcionų tvarkaraščiai užtikrina 
nuspėjamumą, leidžia planuoti ir jais remiantis bus galima iki 2020 m. pasiekti CO2 mažinimo 
tikslus. Bet koks tvarkaraščio pritaikymas galėtų rimtai sutrikdyti sklandų rinkos veikimą ir 
būtų nesuderinamas su rinka pagrįstomis dujų išmetimo leidimų prekybos taisyklėmis.

Pakeitimas 14
Konrad Szymański

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 
ir užkirsti kelią pernelyg dideliems kainų 
svyravimams, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį;

Or. en
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Pakeitimas 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 % 
Bendrijos sistemoje, 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, 
prasidėsiantį 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 16
Judith A. Merkies

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

(2a) Komisija iki 2013 m. balandžio 31 d. 
turėtų, atsižvelgdama į pagrindžiamąsias 
prielaidas ir aplinkybes valstybių narių 
lygiu, pateikti ekonomiškai efektyvius 
pasiūlymus dėl politikos, kaip pasiekti 
sumažinimo lygius, Mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane nustatytus laikotarpiui 
iki 2030 m., taip pat nurodant politikos 
galimybes pakeisti linijinį mažinimą pagal 
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą iki 2030 m. ir įtraukiant nuoseklų 
tikslą dėl atsinaujinančiosios energijos 
naudojimo 2030 m.;

Or. en

Pagrindimas

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Pakeitimas 17
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) šalia šio sprendimo, atsižvelgiant į 
būtinybę išsaugoti ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos veiksmingumą 
ir investicijų paskatas, būtina nedelsiant 
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priimti struktūrines priemones, skirtas 
sistemai reformuoti, kad visam laikui būtų 
atimta 1,4 mlrd. leidimų 2015 m., 2016 m. 
ir 2017 m. numatytuose aukcionuose;

Or. en

Pakeitimas 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 19
Holger Krahmer

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 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) be šios direktyvos 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 
ES 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 lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
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Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Pakeitimas 21
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) norint nuosekliai laikytis ekonominio 
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 22
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) atsižvelgiant į būtinybę išlaikyti ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
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 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. 
numatytuose aukcionuose;
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Or. en

Pakeitimas 23
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje po 
antros dalies įrašoma ši dalis:
„Nuo 2014 m. nustatomas 2,5 proc. 
linijinis mažinimo koeficientas“.

Or. en

Pakeitimas 24
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a straipsnis
Direktyvos 2003/87/EB 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.“
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Or. en

Pakeitimas 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio įžanginė dalis

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 tokiais 
sakiniais:

Or. en

Pakeitimas 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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.“

Jei iš poveikio vertinimo matyti, kad 
Sąjunga iki 2020 m. pagal Bendrijos 
sistemą nesumažins išmetamųjų dujų 
kiekio, kaip reikalaujama pagal šią 
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
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Pakeitimas 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
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.“

Reglamentavimas atitinka kitas šios 
direktyvos nuostatas, būtent 9 straipsnyje 
nustatytas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Pakeitimas 28
Konrad Szymański

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

Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, išimties atveju gali 
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laikotarpio tvarkaraštį.“ pasiūlyti pritaikyti laikotarpio, 
prasidedančio 2013 m. sausio 1 d. ir 
nurodyto 13 straipsnio 1 dalyje,
tvarkaraštį. Komisija siūlo ne daugiau 
kaip vieną tokį pritaikymą ir tik 
pasikonsultavusi su suinteresuotąja 
šalimi.
Siekiant užtikrinti aukcionų 
nuspėjamumą, ypač numatomą leidimų 
skaičių pagal šią 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, 
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 29
Judith A. Merkies

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.“

Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, išimties atveju gali 
pritaikyti laikotarpio, prasidedančio 
2013 m. sausio 1 d. ir nurodyto 13 
straipsnio 1 dalyje, tvarkaraštį. Komisija 
apsiriboja vienu pritaikymu, kol nebus 
numatytos struktūrinės reformos, 
kuriomis siekiama išspręsti rinkos 
pusiausvyros sutrikimo problemas.
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Or. en

Pakeitimas 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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.“

Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, išimties atveju gali 
pasiūlyti pritaikyti laikotarpio, 
prasidedančio 2013 m. sausio 1 d. ir 
nurodyto 13 straipsnio 1 dalyje,
tvarkaraštį. Komisija siūlo ne daugiau 
kaip vieną tokį pritaikymą ir tik 
pasikonsultavusi su suinteresuotąja 
šalimi.

Or. en

Pakeitimas 31
Adam Gierek

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 sprendimai dėl kiekvieno 
laikotarpio tvarkaraščio pritaikymo 
priimami atsižvelgiant į SESV 192 
straipsnio 2 dalį, tokiu būdu siekiant
užtikrinti tinkamą rinkos veikimą.“

Or. pl

(Žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 2 dalį)
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Pagrindimas

Aplinkos politika turi būti vykdoma tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, tai sritis, kurioje yra 
dalinamasi kompetencija. Atitinkamai, Komisija negali valstybėms narėms primesti nei 
energijos šaltinio pasirinkimų, nei energijos tiekimo struktūros.

Pakeitimas 32
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis
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, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą pritaikyti kiekvieno laikotarpio 
tvarkaraštį.“

Or. fr

Pakeitimas 33
Holger Krahmer

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.“

„Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, susilaiko nuo kiekvieno 
laikotarpio tvarkaraščio pritaikymo.“

Or. de

Pagrindimas

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema sukurta, kad padėtų veiksmingai sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taikant esamus aukcionų tvarkaraščius bus 
galima planuotai ir nuspėjamai iki 2020 m. pasiekti CO2 mažinimo tikslus. Bet koks 
tvarkaraščio pritaikymas galėtų sutrikdyti sklandų rinkos veikimą ir prieštarautų rinka 
pagrįstoms dujų išmetimo leidimų prekybos taisyklėms.
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Pakeitimas 34
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB 
10 straipsnio 4 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į 10 straipsnio 4 dalį įtraukiamos šios 
pastraipos:
„Atliekant bet kokį pritaikymą turėtų būti 
pridedamas pirmiau minėto pritaikymo 
poveikio valstybių narių aukcionų 
pajamoms vertinimas valstybių narių 
lygmeniu.
Kai dėl 1 dalyje nurodyto pritaikymo bet 
kurioje valstybėje narėje 2013 m. 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 pajamoms.“

Or. en

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 35
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB 
10 straipsnio 4 dalies1 c pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 10 straipsnio 4 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Bet koks pritaikymas turėtų būti 
atliekamas tik toms valstybėms narėms, 
kuriose energijos sektoriaus aukcione 
parduodami visi leidimai; pritaikymas 
neturėtų daryti jokio poveikio tų valstybių 
narių, kurios nusprendė pasinaudoti 
galimybe pereinamuoju laikotarpiu gauti 
nemokamų leidimų elektros energijos 
gamybai modernizuoti pagal 10c straipsnį, 
aukcione parduodamų apyvartinių taršos 
leidimų skaičiui.“

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali pasinaudoti galimybe pereinamuoju laikotarpiu gauti nemokamų leidimų 
elektros energijos gamybai modernizuoti pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos direktyvos 10c straipsnį. Pereinamojo laikotarpio nemokami leidimai išskaičiuojami 
iš leidimų skaičiaus, kuriuos priešingu atveju atitinkama valstybė narė parduotų aukcione 
pagal 10 straipsnio 2 dalį. Bent kiek ribojant aukcione parduodamų apyvartinių taršos 
leidimų skaičių, šios valstybės narės turėtų mažiau apyvartinių taršos leidimų, o tokia padėtis 
galėtų lemti nepakankamą likusių teisių aukcione parduoti leidimus kiekį.

Pakeitimas 36
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 c dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB 
10 straipsnio 4 dalies 1 d 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., 
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skaičius, netaikomas IIb priede 
išvardytoms valstybėms narėms.“

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios 2005 m. pasiekė tikslą – bent 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją lyginant su Kioto protokole nurodytais ataskaitiniais metais, 
paskirtas papildomas 2 proc. bendro aukcione parduodamų leidimų skaičiaus siekiantis 
kiekis, siekiant kompensuoti šių valstybių dėl didelio emisijų sumažinimo ankstesniaisiais 
metais patirtas išlaidas. Siekiant sumažinti aukcionų tvarkaraščio pakeitimų poveikį, IIb 
priede nurodytoms valstybėms narėms turėtų būti taikoma išimtis dėl dalyvavimo bet kokiame 
mechanizme, kuriuo ribojamas ateityje aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų 
skaičius.

Pakeitimas 37
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 d dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB 
10 straipsnio 4 dalies 1 e 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, netaikomas IIa priede 
išvardytoms valstybėms narėms.“

Or. en

Pagrindimas

Skatinant solidarumą ir augimą Bendrijoje, tam tikroms valstybėms narėms paskirtas 
papildomas 10 proc. bendro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus sudarantis kiekis. Visos šios 
valstybės mano, kad patirs daugiau išlaidų dėl Klimato kaitos ir energetikos teisės aktų 
paketo įgyvendinimo. Siekiant sumažinti aukcionų tvarkaraščio bet kokių galimų pakeitimų 
poveikį, IIa priede nurodytoms valstybėms narėms turėtų būti taikoma išimtis dėl dalyvavimo 
bet kokiame mechanizme, kuriuo ribojamas ateityje aukcionuose parduodamų apyvartinių 
taršos leidimų skaičius.
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Pakeitimas 38
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. 10 straipsnio 4 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Siekiant užtikrinti aukcionų 
nuspėjamumą, ypač numatomą 
apyvartinių taršos leidimų skaičių pagal 
šią dalį, sprendimą dėl bet kokio 
pakeitimo, taip pat dėl aukcione 
parduodamų leidimų kiekio ar jo dalies 
apribojimo, turi vienbalsiai priimti visos 
valstybės narės.“

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadomis, valstybės 
narės, laikydamosi savo atitinkamų konstitucinių ir biudžeto reikalavimų, nustatys už 
aukcionuose parduotus leidimus pasinaudojant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema gautų pajamų panaudojimą. Todėl sprendimą dėl aukcionų tvarkaraščio bet kokių 
pakeitimų, turinčių poveikį valstybių narių aukcionuose gautoms pajamoms, turėtų 
vienbalsiai priimti visos valstybės narės.

Pakeitimas 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 
apyvartinių taršos leidimų skaičių pagal 
šią dalį, sprendimą dėl bet kokio 
pakeitimo, taip pat dėl aukcione 
parduodamų leidimų kiekio ar jo dalies 
apribojimo, turi vienbalsiai priimti visos 
valstybės narės.“

Or. en

Pakeitimas 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Bet kokio pritaikymo atveju reikėtų kartu 
atlikti poveikio, kurį valstybių narių iš 
aukcionų gaunamoms pajamoms turės 
minėtas pritaikymas, valstybių narių 
lygmeniu vertinimą. Komisija pasiūlo 
kompensavimo priemones, kuriomis 
sumažinamas neigiamas poveikis 
valstybių narių pajamoms.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 10 straipsnio 3 dalį 
50 proc. pajamų, gautų parduodant apyvartinius taršos leidimus aukcione, turėtų būti 
naudojama veiksmams, kuriais siekiama besivystančiose šalyse sušvelninti klimato kaitos 
padarinius ir prie jų prisitaikyti, finansuoti. Siekiant sudaryti valstybėms narėms galimybes 
vykdyti įsipareigojimus ir taip išpildyti tarptautinius lūkesčius dėl ES pagalbos klimato kaitos 
srityje, bet koks aukcionų tvarkaraščio keitimas nei vienoje valstybėje narėje neturėtų lemti 
aukcionų pajamų sumažėjimo.
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Pakeitimas 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 c dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB 
10 straipsnio 4 dalies 1 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, netaikomas 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 the 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 10 straipsnio 4 dalis papildoma šia 
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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, netaikomas IIb priede 
išvardytoms valstybėms narėms.“

Or. en

Pagrindimas

Member States which had in 2005 achieved 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. An 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.

Pakeitimas 43
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
29a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
29a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Jei ilgiau nei šešis mėnesius iš eilės 
apyvartinio taršos leidimo kaina yra 
mažiau ar daugiau nei tris kartus 
didesnė (mažesnė) už vidutinę 
apyvartinių taršos leidimų kainą 
Europos anglies dioksido rinkoje per 
dvejus praėjusius metus, Komisija 
nedelsdama sušaukia Komiteto, 
sudaryto pagal Sprendimo 
Nr. 280/2004/EB 9 straipsnį, posėdį.“

Or. en



PE501.951v01-00 30/31 AM\921553LT.doc

LT

Pagrindimas

Užuot svarsčius Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies pakeitimą, 29a straipsnį reikia 
papildyti daugiau teisinio tikrumo užtikrinančiomis nuostatomis. Toks, koks yra dabar, 29a 
straipsnis leidžia imtis veiksmų esant per dideliam kainų svyravimui, tačiau iš tiesų ši 
priemonė tik apibrėžia padėtį, kai apyvartinių taršos leidimų kaina yra per aukšta. Įtraukus 
siūlomus pakeitimus tik vienas teisinis įrankis leistų imtis veiksmų visuomet, kai reikia imtis 
reguliavimo priemonių.

Pakeitimas 44
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b straipsnis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
29a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
29a straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:
„a) priemonė, kuri valstybėms narėms 
leidžia atidėti ar surengti dalies aukcione 
parduodamų leidimų aukcioną;“

Or. en

Pagrindimas

Užuot svarsčius Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies pakeitimą, 29a straipsnį reikia 
papildyti daugiau teisinio tikrumo užtikrinančiomis nuostatomis. Toks, koks yra dabar, 29a 
straipsnis leidžia imtis veiksmų esant per dideliam kainų svyravimui, tačiau iš tiesų ši 
priemonė tik apibrėžia padėtį, kai apyvartinių taršos leidimų kaina yra per aukšta. Įtraukus 
siūlomus pakeitimus tik vienas teisinis įrankis leistų imtis veiksmų visuomet, kai reikia imtis 
reguliavimo priemonių.

Pakeitimas 45
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c straipsnis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
29a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)



AM\921553LT.doc 31/31 PE501.951v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis
29a straipsnio 2 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ba) priemonė, kuri valstybėms narėms 
leidžia nerengti dalies aukcione 
parduodamų leidimų aukciono.“

Or. en

Pagrindimas

Užuot svarsčius Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies pakeitimą, 29a straipsnį reikia 
papildyti daugiau teisinio tikrumo užtikrinančiomis nuostatomis. Toks, koks yra dabar, 29a 
straipsnis leidžia imtis veiksmų esant per dideliam kainų svyravimui, tačiau iš tiesų ši 
priemonė tik apibrėžia padėtį, kai apyvartinių taršos leidimų kaina yra per aukšta. Įtraukus 
siūlomus pakeitimus tik vienas teisinis įrankis leistų imtis veiksmų visuomet, kai reikia imtis 
reguliavimo priemonių.


