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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2005 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų 
prekybos sistema (ES LPS), kuri yra pirmoji ir viena svarbiausių priemonių, taikomų ES 
klimato politikoje, nes pagal ją įmanoma sumažinti absoliučius išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius ekonomiškai efektyviu būdu. Iš dalies keičiančiąją direktyvą parengė 
Komisija Europos Vadovų Tarybos prašymu, siekiant prekybos taršos leidimais sistemos 
tikrumo ir nuspėjamumo gerinimo. Pagrindinis direktyvos tikslas – kodifikuoti kurą 
deginančio įrenginio apibūdinimą, siekiant užkirsti kelią nenuosekliam šios direktyvos 
taikymui, kuris turėtų būti išplėstas ir apimti naujus sektorius ir dujas laikotarpiu po 2013 m. 
Prekyba šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos leidimais visų pirma skirta nacionalinėms 
vyriausybėms ir regioninėms šalių grupėmis. Iš pirmo žvilgsnio ji tiesiogiai netaikoma 
mažesnio, nei nacionalinio, lygmens regioninėms valdžios institucijoms. Tačiau tai – ribotas 
požiūris. Kadangi kurą deginantys įrenginiai, kurie patenka į rinką, yra viename arba kitame 
valstybės narės regione ir šių įrenginių efektyvumas, pritaikant juos prie besikeičiančių 
energijos šaltinių bei jų patikimumas ar nuolatinė prekyba šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
taršos leidimais tiesiogiai veiks vietos aplinką, jos ekonominį vystymąsi ir socialinės 
sanglaudos bei įdarbinimo lygius.

Komisijos pasiūlymas yra gerai techniškai paruoštas ir tikslus dokumentas, sudarantis 
neatskiriamą tarptautinių susitarimų dalį.

Komisijos narė D. Hübner dažnai pabrėžė, kad pagal naujas taisykles ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu Europos regioninės plėtros politika atlieka svarbų vaidmenį 
finansuojant tvarią, konkurencingą ir saugią energetikos sanglaudos politiką ir padedant ją 
vykdyti, – šią politikos sritį jau buvo rengiamasi stiprinti 2007–2013 m. laikotarpiu ir tai yra 
didelis indėlis siekiant užtikrinti saugesnius ir tvaresnius energijos šaltinius. Kalbant 
konkrečiais finansiniais terminais – „šiam periodui iš sanglaudos politikos buvo skirtas 15,2 
milijardų eurų finansavimas investicijoms į atsinaujinančią energiją ir veiksmingą energijos 
naudojimą“.
Atsižvelgiant į šias dideles investicijas ir siekiant sudaryti galimybes atitinkamiems 
regionams stebėti ES struktūrinių fondų investicijų ir šias investicijas gaunančių kurą 
deginančių įrenginių veikimo santykį šiuose regionuose, Jūsų nuomonės referentas siūlo už 
regioninės plėtros fondus atsakingas regioninės ir vietos valdžios institucijas informuoti

 apie jų teritorijoje esančių įrenginių vykdomas prekybos operacijas;  ir taip joms 
sudaroma galimybė vertinti Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo 
lėšų, skirtų padėti įrenginius valdančioms įmonėms naudojamą technologiją pakeisti 
technologija, kai naudojami atsinaujinantys ir švarūs energijos šaltiniai, panaudojimo 
veiksmingumą .

Neseniai Parlamentas pažymėjo1, kad daug Sąjungos regionų, ypač tų, kurių pagrindinis 
pajamų šaltinis yra turizmas, labai priklauso nuo galimybių pigiai keliauti oru, siekiant 
užtikrinti šios, visuotinai svarbios, pramonės sėkmę. Taigi, tokios valstybės kaip Kipras, 
Graikija, Malta ir atokiausieji Sąjungos regionai yra suinteresuoti užtikrinti teisingą 
pusiausvyrą tarp poreikio užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmingų priemonių, siekiant 
                                               
1 Žr. M. Sudre Pranešimą Dėl atokiausiems regionams skirtos strategijos
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sušvelninti klimato kaitą ir galimybių tvariai bei pigiai keliauti oru.

Galiausiai po pirmojo prekybos leidimais etapo paaiškėjo, kad leidimų kainos gali labai 
skirtis, o dėl to atsiranda neužtikrintumo jausmas tiems, kurie ketina investuoti į energijos 
taupymo ar atsinaujinančių šaltinių projektus ir todėl šie projektai tampa mažiau patrauklūs. Į 
naująją sistemą turėtų būti įtrauktos priemonės, kurios neleistų spekuliuoti, nes spekuliacija, 
kaip matyti iš kitų rinkų (nuo maisto produktų iki naftos rinkų), gali turėti labai žalingą 
poveikį.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos.
Santykiniais taršos rodikliais ir faktine 
gamyba grindžiami nemokami leidimai –
tai ekonomiškai veiksmingiausia sistema, 
kuri sudarytų sąlygas numatyti 
skatinamąsias priemones, skirtas mažai 
anglies junginių išmetančioms
technologijoms ir siekiant mažinimo 
tikslų. Be kita ko, taip turėtų būti išvengta 
netikėtai didelio pelno, o naujiems rinkos 
dalyviams ir sparčiau nei vidutiniškai 
augančios ekonomikos šalims būtų 
sudarytos tokios pat konkurencijos sąlygos, 
kaip ir esamiems įrenginiams.

Pagrindimas

Jei norima sukurti rentabilią ir efektyvią prekybos išmetamųjų dujų leidimais sistemą, kuri 
tikrai padėtų mažinti taršą mažiausiomis sąnaudomis, aukcionai nėra pats geriausias būdas.
ECOFYS atliktas Tarptautinės energiją vartojančių sektorių federacijos (angl. IFIEC) metodo 
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tyrimas įrodo, kad santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba grindžiami leidimai – tai 
geresnė sistema, kuri ekologiškai veiksmingesnė mažiausiomis sąnaudomis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Visos valstybės narės turės nemažai 
investuoti, kad iki 2020 m. sumažintų savo 
CO2 taršos intensyvumą, o valstybės 
narės, kurių pajamos vienam gyventojui 
vis dar gerokai mažesnės už Bendrijos 
vidurkį ir kurios dar tik vejasi 
turtingesnes valstybes nares, taip pat turės 
dėti daug pastangų, kad pagerintų 
energijos vartojimo efektyvumą. Siekiant 
užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui 
Bendrijos vidaus rinkoje ir užtikrinti 
didžiausią ekonominį efektyvumą ES 
pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomikos, būtų nepagrįsta 
atskirų valstybių narių ekonomikos 
sektoriams Bendrijos sistemoje taikyti 
skirtingą tvarką. Todėl valstybių narių, 
kuriose pajamos vienam gyventojui 
santykinai mažesnės, o augimo 
perspektyvos geresnės, pastangoms remti 
būtina parengti kitus mechanizmus. 90 % 
visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, reikėtų paskirstyti valstybėms 
narėms atsižvelgiant į jų 2005 m. 
išmetamųjų teršalų santykinę dalį 
Bendrijos sistemoje. Siekiant solidarumo 
ir ekonomikos augimo Bendrijoje, 10 % 
šio kiekio turėtų būti paskirstyta minėtoms 
valstybėms narėms, kad jos galėtų mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti
prie klimato kaitos poveikio. Paskirstant 
šiuo 10 % reikėtų atsižvelgti į pajamų 
vienam gyventojui lygį 2005 m. bei 
ekonomikos augimo perspektyvas 
valstybėse narėse ir daugiau leidimų skirti 
toms valstybėms narėms, kuriose žemas 
pajamų vienam gyventojui lygis ir geros 

Išbraukta.
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augimo perspektyvos. Valstybės narės, 
kuriose vidutinis pajamų vienam 
gyventojui lygis daugiau nei 20 % viršija 
Bendrijos vidurkį, turėtų prisidėti prie šio 
paskirstymo, išskyrus tuos atvejus, kai 
tiesioginės viso paketo išlaidos, 
apskaičiuotos SEC(2008) 85, viršija 0,7 % 
BVP.

Pagrindimas

Būtina išbraukti tam, kad būtų patvirtinti santykiniai taršos rodikliai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug 
pastangų reikia kovoti su klimato kaita ir 
prisitaikyti prie neišvengiamų jos 
padarinių, bent 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcionuose, turėtų 
būti skirta šiems tikslams: mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį; prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių; finansuoti mokslinius tyrimus 
ir technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES 
įsipareigojimą užtikrinti iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių; įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą 
iki 2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą; užtikrinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą ir 
geologinį saugojimą; finansuoti įnašus į 
Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo 
ir atsinaujinančios energijos fondą;
finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui ir sudaryti 

Išbraukta.
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palankesnes sąlygas prisitaikyti 
besivystančiose šalyse; spręsti socialinius 
klausimus, kaip antai galimo elektros 
kainų padidėjimo poveikis mažesnes arba 
vidutines pajamas gaunantiems namų 
ūkiams. Ši dalis yra gerokai mažesnė už 
numatomas grynąsias viešosios valdžios 
institucijų pajamas iš aukcionų, 
atsižvelgiant į potencialiai mažesnes pelno 
mokesčio pajamas. Be to, parduodant 
leidimus aukcione gautas pajamas reikėtų 
panaudoti Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti.
Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš aukciono 
gautų lėšų naudojimo šiems tikslams 
stebėsenos. Toks pranešimas neatleidžia 
valstybių narių nuo Sutarties 88 
straipsnio 3 dalyje numatyto įpareigojimo 
pranešti apie tam tikras nacionalines 
priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų 
valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali 
būti imamasi pagal Sutarties 87 ir 88 
straipsnius, rezultatams.

Pagrindimas

Būtina išbraukti tam, kad būtų patvirtinti santykiniai taršos rodikliai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Emisijos leidimų sistema – priemonė, 
kuri turėtų padėti siekti išmetamo CO2 
mažinimo tikslų mažiausiomis 
sąnaudomis. Santykiniais taršos rodikliais 
ir faktine gamyba grindžiami nemokami 
leidimai sudaro sąlygas didinti 
efektyvumą. Atitinkamų įrenginių ir 
netiesiogiai vartotojų patiriamos išlaidos, 
susijusios su leidimų prekyba, gali būti 
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nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

ribojamos ir prilygintos lėšoms, kurių 
reikia siekiant sumažinti išmetamo CO2 
kiekį laikantis nustatytų tikslų. Taigi 
Bendrija nepatirs išlaidų dėl išmetamo 
CO2 kiekio, kuris neviršija nustatytos 
ribos, tačiau ji turės išlaidų ateityje, 
sugriežtinus mažinimo tikslus. Šis 
apribojimas neprieštarauja klimato kaitos 
politikos tikslams. CO2 mažinimo tikslas 
gali būti užtikrinamas teisingai nustačius 
santykinius taršos rodiklius. Galimybė 
pakoreguoti santykinius taršos rodiklius 
juos vis mažinant ateinančiais metais 
sudarytų sąlygas tam, kad bendras 
mažinimo tikslas iš tikrųjų būtų pasiektas.
Taigi santykiniais taršos rodikliais ir 
faktine gamyba grindžiami nemokami 
leidimai nuo 2013 m. nuolat turėtų būti 
pagrindinė visų sektorių priemonė.

Pagrindimas

Jei norima sukurti rentabilią ir efektyvią prekybos išmetamųjų dujų leidimais sistemą, kuri 
tikrai padėtų mažinti taršą mažiausiomis sąnaudomis, aukcionai nėra pats geriausias būdas.
ECOFYS atliktas Tarptautinės energiją vartojančių sektorių federacijos (angl. IFIEC) metodo 
tyrimas įrodo, kad santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba grindžiami leidimai – tai 
geresnė sistema, kuri ekologiškai veiksmingesnė mažiausiomis sąnaudomis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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nemokamų leidimų nebeliktų.

Pagrindimas

Į gaminių kainą turėtų būti įtraukta visa anglies dioksido kaina tam, kad rinka daugiau  
orientuotųsi į klimatui žalos nedarantį vartojimą. Nemokamų leidimų skirstymas iškraipo 
rinkos mechanizmą, o visų leidimų pardavimas aukcione padėtų išvengti biurokratijos ir 
atlygintų geriausiai dirbantiems.  Anglies nutekėjimas ir nesąžininga konkurencija, kurią 
Europos gaminiams sudaro trečiųjų šalių, neįsipareigojusių sudaryti visuotinį tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, gaminiai turėtų būti neutralizuojami pasitelkus importui 
taikomą reikalavimą dėl užsienio leidimo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Nemokamų leidimų suteikimo tvarka 
turėtų būti nustatyta suderintomis 
Bendrijos lygmens taisyklėmis (santykiniai 
taršos rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo 
mažiau iškraipoma konkurencija. Šiose 
taisyklėse reikėtų atsižvelgti į 
technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį dėl netinkamų 
įrenginių.
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laikotarpiu suteikiami nemokami 
leidimai. Kad vidaus rinkoje nebūtų 
iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione.

Pagrindimas

Visų sektorių faktine gamyba grindžiami santykiniai taršos rodikliai turėtų būti pagrindinis 
paskirstymo mechanizmas. Todėl nebūtinos papildomos nuostatos dėl naujokų ir jos gali būti 
išbrauktos. Santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba grindžiamas leidimų skirstymas 
sudaro sąlygas veiksmingai dirbantiems vystyti veiklą neveiksmingai dirbančių sąskaita ir 
gauti naudos iš bendros klimato kaitos politikos tikslų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo, kurį 
įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, dėl to galėtų padidėti šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija taip pat priims 
santykiniais taršos rodikliais grindžiamą 
nemokamų leidimų sistemą, skirtą
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sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

nustatytus kriterijus atitinkantiems 
sektoriams ar jų dalims.

Pagrindimas

Pažangiausiomis technologijomis grindžiama santykinių taršos rodiklių sistema – tai 
veiksmingiausias ir radikaliausias sprendimas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2009 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti.
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daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima 
taikyti reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės 
ir atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat 
turėtų atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Pagrindimas

Priimta santykinių taršos rodiklių sistema sudarys sąlygas mažinti anglies dioksido 
nutekėjimą,  tačiau nepaaiškinama, kodėl sektorių, kuriuos gali paveikti anglies dioksido 
nutekėjimas, nustatymas numatytas 2010 m.  Dėl tos priežasties būtų atidėtos būtinos 
investicijos. Komisijai turėtų užtekti vienerių metų sprendimui priimti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 
tvarka, kaip ir kitiems sektoriams, kurie 
pereinamuoju laikotarpiu gauna 
nemokamų leidimų, o ne elektros 
energijos gamybos įrenginiams taikoma 
tvarka. Tai reiškia, kad 2013 m. 80 % 
leidimų reikėtų suteikti nemokamai, o 
paskui aviacijai nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius turėtų mažėti kiekvienais 
metais vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia tvarka, 
kuri apimtų galimybę, žvelgiant į vidutinę 
ar ilgalaikę perspektyvą, atrasti kuro 
pakaitalą. Tai reiškia, kad 2013 m. 80 % 
leidimų reikėtų suteikti nemokamai, o 
paskui aviacijai nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius turėtų mažėti kiekvienais 
metais vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.
Komisija nustato visas būtinas priemonės, 
kurios sumažintų galimą neigiamą 
ekonominį ir socialinį poveikį Europos 
Sąjungos labiausiai nutolusiems 
regionams ir saloms, taip pat mažose 
salose esančioms valstybėms narėms, 
kurioms gali būti taikomos šios direktyvos 
nuostatos. ]

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 
m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Visų pirma Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimą priimti 
priemones dėl leidimų pardavimo 
aukcionuose, leidimų suteikimo visoje 
Bendrijoje pereinamuoju laikotarpiu, 
teršalų išmetimo stebėjimo, ataskaitų 
teikimo ir tikrinimo, tikrintojų 
akreditavimo ir projektams taikomų 
suderintų taisyklių įgyvendinimo. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba papildyti 
direktyvą, pridedant ar keičiant naujas 
neesmines nuostatas, jos turėtų būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(34) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 
m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Visų pirma Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimą priimti 
priemones dėl leidimų skyrimo pagal
santykinių taršos rodiklių sistemą teršalų 
išmetimo stebėjimo, ataskaitų teikimo ir 
tikrinimo, tikrintojų akreditavimo ir 
projektams taikomų suderintų taisyklių 
įgyvendinimo. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
arba papildyti direktyvą, pridedant ar 
keičiant naujas neesmines nuostatas, jos 
turėtų būti priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Leidimų suteikimo nemokamai pereinamasis laikotarpis netaikomas, kadangi santykinių 
taršos rodiklių sistema taip pat turi būti taikoma daug energijos suvartojančioms pramonės 
šakų įmonėms. Santykinių taršos rodiklių sistemos aukcionai turėtų būti rengiami tik tuomet, 
jei būtų viršyti santykinai taršos rodikliai.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei dėl gamybos padidėjimo pagal 10a 
straipsnio 2 dalį veiklos vykdytojams 
papildomai skirtų leidimų skaičius būtų 
didesnis nei atitinkamame sektoriuje 
veiklos vykdytojų grąžintų leidimų 
skaičius dėl to, kad po ex-post 
patikslinimo planuotas sumažinimo lygis 
sumažintas, šiam konkrečiam sektoriui 
nustatyti santykiniai taršos rodikliai 
sumažinami kitais metais, einančiais po 
metų, kuriais buvo nustatytas 
neproporcingumas, laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu taip, kad būtų 
užtikrinta, jog būtų pasiektas bendras 
taršos mažinimas, kuriam taikomas 9 
straipsnis. Šiuo tikslu kompetentingos 
institucijos kasmet iki balandžio 30 d. 
praneša Komisijai, ar papildomų taršos 
leidimų skaičius viršijo grąžintų leidimų 
skaičių.

Pagrindimas

Suteikiant nemokamus leidimus, kuriems taikomas ex-post patikslinimas atsižvelgiant į faktinę 
gamybą, būtų užtikrinama, jog bus pasiektas CO2 sumažinimo tikslas ir bus sudarytos sąlygos 
veiksmingam augimui, taip pat bus išvengta netikėtai didelio pelno (įrodyta ECOFYS atliktu 
Tarptautinės energiją vartojančių sektorių federacijos (angl. IFIEC) metodo tyrimu). Jei 
gamyba padidėjusi, atlikus ex-post patikslinimą gali būti suteikiami papildomi leidimai 
vieniems metams Tačiau turi būti užtikrinta, kad bus pasiektas bendras tikslas. Taigi, jei 
leidimų išduota daugiau nei planuota, įvairūs taršos rodikliai bus patikslinami juos 
sumažinant pagal patikslinimo mechanizmą, kuris turi būti nustatytas pagal 23 straipsnio 3 
dalį.



AD\734965LT.doc 15/27 PE406.005v02-00

LT

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis
Leidimų pardavimas aukcione

1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, valstybės narės parduoda 
aukcionuose.
2. Visą leidimų, kuriuos kiekviena 
valstybė narė parduoda aukcione, skaičių 
sudaro:
(a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios 
atitinka tam tikros valstybės narės 
2005 m. patikrintą išmetamųjų teršalų 
dalį Bendrijos sistemoje;
(b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
nurodyta procentine dalimi.
Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant 
jų 2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.
Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
10 % leidimų.
3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 
dalį, įskaitant visas pajamas, gautas iš 
aukcionų pagal tos dalies b punktą, 

Išbraukta.
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reikėtų naudoti šiems tikslams:
a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais 
siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą;
b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;
d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;
e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;
f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją;
g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.
4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš šių tikslų valstybės 
narės nurodo pagal Sprendimą 
Nr. 280/2004/EB teikiamose ataskaitose.
5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie 
būtų rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
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veikimui. Aukcionai rengiami taip, kad 
operatoriai, visų pirma visos mažosios ir 
vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turėtų visas galimybes 
juose dalyvauti ir kad kiti dalyviai 
nepakenktų aukcionų sistemos veikimui.
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Pagrindimas

Vykdant aukcionus, kai taikoma emisijos leidimų prekybos sistema (LPS), taikoma didžiausia 
kaina visiems vartotojams be papildomos naudos dėl CO2 mažinimo. Tai reiškia, kad naują 
CO2 mokestį turės mokėti vartotojai. Siekiant, kad ES vartotojai sutaupytų 55 mlrd. eurų per 
metus ir siekiant išlaikyti 20–30 eurų už MWh (megavatvalandę) žemesnę elektros kainą 
neužginčijant LPS veiksmingumo, kainos neturi būti pagrįstos aukciono būdu. Nemokami 
leidimai, pagrįsti santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba, leidžia turėti rentabilią ir 
ekologiškai veiksmingą priemonę.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nuo 2013 m. valstybės narės 
nemokamai suteiks leidimus visam 
laikotarpiui. Iki 2009 m. birželio 30 d. 
Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir 
visiškai suderintas įgyvendinimo 
priemones dėl leidimų paskirstymo pagal 2 
ir 3 dalis suderinta tvarka.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Sektorių, kuriems 
taikoma ši direktyva, apibrėžimas – tai 
esminis veiksnys, taigi kiekvienas 
pakeitimas priklauso nuo 
reglamentavimo.
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Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, ir kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį privaloma 
sumažinti tiek, kiek ir Bendrijoje, Komisija 
peržiūri tas priemones ir numato, kad 
nemokamai leidimai suteikiami tik tuomet, 
kai tai visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą.

Pagrindimas

Prekiauti leidimais aukciono būdu nebūtina siekiant įgyvendinti ES CO2 sumažinimo tikslą;
tai nulemtų visuotinį energijos kainos padidėjimą, žalą pramonei ir vartotojų perkamosios 
galios sumažėjimą.  Laisvas paskirstymas, susijęs su visoje ES taikomais taršos rodikliais bei 
jų ex-post patikslinimu (atsižvelgiant į faktinę gamybą), būtų tinkamesnis sprendimas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EC
10 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

2. Įrenginiams bus paskirtas leidimų 
kiekis, atitinkantis aritmetinį produkcijos 
kiekį, apskaičiuotą pagal tikėtiną metinę 
vidutinę gamybos apimtį, įrenginio 
atitinkamus taršos rodiklius, taip pat 
kalendorinių metų skaičių per 
paskirstymo laikotarpį nuo leidimų 
paskyrimo. Jei vienais metais gamybos 
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apimtis nukrypsta nuo tikėtinos vidutinės 
metinės gamybos apimties, operatorius, jei 
gamyba sumažėja, iki kitų metų balandžio 
30 d. grąžina atitinkamai institucijai tokį 
leidimų skaičių, kuris gaunamas 
padauginus gamybos apimtį iš taršos 
rodiklio, nustatyto šiai jėgainei. Jei 
gamyba padidėja, atitinkama institucija, 
gavusi prašymą, iki kitų metų balandžio 
30 d. skiria papildomų leidimų, 
remdamasi jau minėtais apskaičiavimais.
Taršos rodikliai nustatomi pagal 23 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. Juos nustatant 
atsižvelgiama į atitinkamų jėgainių 
techninį taršos sumažinimo potencialą.
Nustatant taršos rodiklį neatsižvelgiamą į 
taršą, kuri techniškai neišvengiama ir 
susijusi su gamybos procesu. Tas pats 
principas taikomas neišvengiamai 
susidarančioms išmetamosioms dujoms.
Kai gamybos proceso metu susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios dujos, operatoriui leidimai 
turėtų būti suteikiami pagal tuos pačius 
paskirstymo principus, kurie taikomi 
pagal šią pastraipą.

Pagrindimas

Paskirstymas turėtų būti nemokamas ir vykdomas vadovaujantis ES masto taršos rodikliais, 
kurie ex-post koreguojami atsižvelgiant į faktinę produkciją. Šiuo paskirstymo metodu 
sukuriama veiksminga kovos su klimato kaita priemonė visai ekonomikai priimtina kaina. Šis 
paskirstymo modelis įgyvendinamas pagal naują 2 dalį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Jei atitinkamiems produktams arba 
procesams nebūtų nustatyti taršos 
rodikliai pagal 23 straipsnio 3 dalyje 
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nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, atitinkamam įrenginiui 
paskiriami emisijos leidimai pagal 
vidutinį metinį paskirstomų leidimų 
skaičių antruoju ES LPS prekybos 
laikotarpiu, kuris koreguojamas 
dauginant iš linijinio koeficiento, kaip 
nustatyta 9 straipsnyje. Atsižvelgiama į 
atitinkamų jėgainių techninį taršos 
sumažinimo potencialą.

b) Tais atvejais, kai produktai arba 
procesai neįtraukti į antrąjį prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sistemos 
laikotarpį, taikomos ankstesnės nuostatos.

Pagrindimas

Buvo padaryta prielaida, kad šiuo metu taršos rodiklių negalima nustatyti visiems 
produktams ir procesams. Taip gali atsitikti su labai diferencijuotais produktais, kuriems 
pagal LPS tenka labai maža išmetamųjų teršalų dalis. Tokioms jėgainėms reikia suteikti jų 
CO2 leidimus taikant buvusių teisių išlaikymo principą.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Labai veiksmingoms kartu šilumą ir 
elektrą gaminančioms jėgainėms, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, teikiami 
nemokami leidimai be laiko apribojimų jų 
vykdomai elektros energijos ir šilumos 
gamybai pagal taršos rodiklį.
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Pagrindimas

Termofikacija yra klimato apsaugos kertinis akmuo. Pagal Direktyvą 2004/8/EB 
reikalaujama išlaikyti ir plėsti labai veiksmingas termofikacines jėgaines ir jas remti. Būtų 
gauti priešingi rezultatai, jei būtų užkraunama papildoma našta, susidariusi dėl apskaitos.
Daugeliu atveju valstybės narės, skatinančios termofikacines jėgaines, nepasiektų norimų 
rezultatų, gamyba esamose termofikacinėse jėgainėse sumažėtų, būsima jų plėtra nevyktų. Jei 
pardavimas aukciono būdu būtų paskirstymo mechanizmas, taikomas elektros energijos 
gaminimo įrenginiams, ši aukcionų mechanizmo išimtis, taikoma termofikacinėms jėgainėms, 
būtų parama klimato apsaugai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pardavinėjant aukciono būdu CO2 leidimus elektros energijos gamintojams, vartotojams būtų 
užkraunama nepagrįstai didelė kainų našta. Nemokamo paskirstymo mechanizmas, pagrįstas 
taršos rodikliais ir faktine produkcija, lemia daug veiksmingesnę LPS.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 
dalį] nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius 2013 m. yra 80 % leidimų 
skaičiaus, nustatyto taikant 1 dalyje 
minėtas priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 

Išbraukta.
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nebesuteikiama.

Pagrindimas

Vykdant aukcionus, kai taikoma emisijos leidimų prekybos sistema (LPS), taikoma didžiausia 
kaina visiems vartotojams be papildomos naudos dėl CO2 mažinimo. Tai reiškia, kad naują 
CO2 mokestį turės mokėti vartotojai. Siekiant, kad ES vartotojai sutaupytų 55 mlrd. eurų per 
metus ir siekiant išlaikyti 20–30 eurų už MWh (megavatvalandę) žemesnę elektros kainą 
neužginčijant LPS veiksmingumo, kainos neturi būti pagrįstos aukciono būdu. Nemokami 
leidimai, pagrįsti santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba, leidžia turėti rentabilią ir 
ekologiškai veiksmingą priemonę.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Vykdant aukcionus, kai taikoma emisijos leidimų prekybos sistema (LPS), taikoma didžiausia 
kaina visiems vartotojams be papildomos naudos dėl CO2 mažinimo. Tai reiškia, kad naują 
CO2 mokestį turės mokėti vartotojai. Siekiant, kad ES vartotojai sutaupytų 55 mlrd. eurų per 
metus ir siekiant išlaikyti 20–30 eurų už MWh (megavatvalandę) žemesnę elektros kainą 
neužginčijant LPS veiksmingumo, kainos neturi būti pagrįstos aukciono būdu. Nemokami 
leidimai, pagrįsti santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba, leidžia turėti rentabilią ir 
ekologiškai veiksmingą priemonę.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 
30 d., o vėliau kas trejus metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:
(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingiausius metodus;
(c) rinkos struktūrą, atitinkamą 
geografinę ir produktų rinką, sektorių 
tarptautinę konkurenciją;
(d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.
Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Išbraukta.

Pagrindimas

Vykdant aukcionus, kai taikoma emisijos leidimų prekybos sistema (LPS), taikoma didžiausia 
kaina visiems vartotojams be papildomos naudos dėl CO2 mažinimo. Tai reiškia, kad naują 
CO2 mokestį turės mokėti vartotojai. Siekiant, kad ES vartotojai sutaupytų 55 mlrd. eurų per 
metus ir siekiant išlaikyti 20–30 eurų už MWh (megavatvalandę) žemesnę elektros kainą 
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neužginčijant LPS veiksmingumo, kainos neturi būti pagrįstos aukciono būdu. Nemokami 
leidimai, pagrįsti santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba, leidžia turėti rentabilią ir 
ekologiškai veiksmingą priemonę.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis
Priemonės tam tikriems daug energijos 
vartojantiems sektoriams remti anglies 
dioksido nutekėjimo atveju

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

pakoreguoti tiems sektoriams ar jų dalims 
pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.

Vertinant, kokios priemonės yra 
tinkamos, be kita ko atsižvelgiama į bet 
kokius įpareigojančius sektorių 
susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
pasaulinis išmetamųjų teršalų kiekis 
mažėja tiek, kad būtų galima veiksmingai 

Išbraukta.
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kovoti su klimato kaita, ir kuriuos galima 
stebėti, tikrinti ir taikyti privalomas 
vykdymo užtikrinimo priemones.“

Pagrindimas

Daugelis šių sunkumų bus išspręsti taikant santykinių taršos rodiklių sistemą. Intensyviai 
kylant energijos kainoms, santykiniai taršos rodikliai papildomai remia investicijas į 
veiksmingesnes technologijas.  Tai kitas konkurencinis pranašumas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai jos teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą ir 
kiekvienam jos teritorijoje esančiam 
įrenginiui nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičių, apskaičiuotą pagal 10a straipsnio 
1 dalyje nurodytas taisykles.

1. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia
Komisijai jos teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą ir 
kiekvienam jos teritorijoje esančiam 
įrenginiui nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičių, apskaičiuotą pagal 10a straipsnio 
2 dalyje nurodytas taisykles.

Pagrindimas

Būtina išbraukti tam, kad būtų patvirtinti santykiniai taršos rodikliai.

Pakeitimas 23

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

1a. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad regioninės valdžios institucijoms būtų 
pateikiama tinkama informacija apie jų 
vietovėje esančius įrenginius ir taip joms 
būtų sudaroma galimybė vertinti Europos 
regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos 
fondo lėšų, skirtų padėti įrenginius 
valdančioms įmonėms naudojamą 
technologiją pakeisti technologija, kai 
naudojami atsinaujinantys ir švarūs 
energijos šaltiniai, panaudojimo 
veiksmingumą.
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