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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES tikslui 30 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį iki 
2020 m. galima visiškai pritarti, jei kitos išsivysčiusios pasaulio dalys ir ekonomiškai labiau 
pažengusios besivystančios šalys įsipareigos panašiu mastu proporcingai sumažinti išmetamų 
dujų kiekį. Taip pat galima pritarti įsipareigojimui bent 20 proc. sumažinti išmetamų ŠESD 
kiekį iki 2020 m., nepriklausomai nuo jokio tarptautinio susitarimo.

ES sukūrė emisijos leidimų prekybos sistemą (ES LPS) kaip savo strategijos rentabiliai ir 
ekonomiškai veiksmingai mažinti šiltnemio efektą sukeliančių dujų išmetamųjų dujų kiekį 
kertinį akmenį. Rinka pagrįsta priemonė yra neįkainojamas įrankis ir tai, kad Europa sukūrė 
didžiausią pasaulio anglies dioksido rinką ir kad anglies dvideginis imtas vertinti kaip 
išlaidos, yra jos didžiulio potencialo ženklas. Tačiau remiantis ankstesne patirtimi 
pripažįstama, kad LPS direktyvą įmanoma patobulinti, todėl dabartinis pasiūlymas iš dalies 
pakeisti ir praplėsti leidimų prekybos sistemos taikymą sveikintinas.

Būtina pabrėžti Komisijos pasiūlymo kokybę; perėjimas prie visoje ES taikomos didžiausios 
leidimų ribos pagerins ES LPS nuoseklumą ir nuspėjamumą ir kartu išspręs su konkurencija 
susijusias dabartinės sistemos problemas. Aukcionai yra racionalus ir skaidrus būdas 
atsakomybei paskirstyti. Taip pat būtina pritarti Komisijos pasiūlymui paaiškinti švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro įgyvendinimo (BĮ) kreditų panaudojimo kriterijus. 

Apie galimybes pagerinti dabartinį pasiūlymą pasakytina:

Manoma, kad ES LPS turėtų būti kuriama taip, kad ją būtų galima susieti su pasauline leidimų 
prekybos sistema, jei bus pasiektas tarptautinis susitarimas. Tačiau taip pat svarbu, kad ši 
sistema galėtų veikti ir be tarptautinio susitarimo.

Kol nėra tarptautinių privalomų susitarimų, į kuriuos būtų įtraukti kiekybiniai sektorių 
kompromisai, „anglies dioksido nutekėjimas“ (angl. carbon leakage) (t. y. veiklos, dėl kurios 
į aplinką išmetamos ŠESD, perkėlimas iš ES į trečiąsias šalis), dėl kurio padidės pasaulinis 
išmetamas ŠESD kiekis ir kils pavojus ES vykstančiai ekonominei veiklai, yra didelė 
problema, kuriai būtinas atitinkamas sprendimas. 

Pramonės šakų klasifikavimas pagal pažeidžiamumą dėl anglies dioksido nutekėjimo yra 
sudėtinga ir labai svarbi procedūra; ji turėtų būti vykdoma laikantis visiško skaidrumo ir per 
kuo trumpesnį laiką, siekiant padidinti jos nuspėjamumą pramonei; taip pat būtina atsižvelgti į 
tiesioginį ir netiesioginį tikėtino kuro kainos pakilimo poveikį. Nemokami leidimai turėtų būti 
siejami su aiškiais santykiniais taršos rodikliais esant aplinkybėms, kai tarptautiniais 
susitarimais neužtikrinamas konkurencinis aukcionų neutralumas. Šis klasifikavimas turi būti 
atliekamas konsultuojantis su Europos Parlamentu, Taryba ir susijusiais sektoriais bei jų 
dalimis.

Principas, kuriuo remiasi valstybių narių organizuojami aukcionai, kuriuose leidimai 
parduodami didžiausią kainą pasiūliusiems pirkėjams, įskaitant finansų sektoriaus atstovus, 
vis dar neaiškus ir jį reikia išsamiai paaiškinti; nepaisant akivaizdaus šios naujos rinkos 
galimybės įdomumo finansų rinkų veikėjams, reikia nepamiršti bendro tikslo sumažinti 
ŠESD, ypač atsižvelgiant į jos prieinamumą pirminiams veikėjams (CO2 taršos skleidėjams) 
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tinkamomis kainomis. Praktinis aukcionų veikimas yra esminė pakeisto LPS pasiūlymo 
sudedamoji dalis, todėl jai turi būti taikoma bendro sprendimo procedūra.

Taip pat valstybes nares dominančios pajamos, kurias jos tikisi gauti iš aukcionų, turi būti 
vertinamos ne kaip naujas pajamų šaltinis dabartiniam deficitui padengti, bet kaip nauja 
strateginė galimybė paremti darnų vystymąsi, su migracija susijusias pastangas, technologinių 
naujovių kūrimą ir mokslinius tyrimus bei vykstant prisitaikymo procesui padėti 
besivystančioms šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims. Tokiems prioritetams bus 
reikalingas tinkamas skaidrumas EP ir piliečių atžvilgiu ir labai tiksli kontrolė, susijusi su 
konkurencijos ir valstybės pagalbos klausimais.

Be to, patirtis iš pirmųjų dviejų etapų rodo, kad linkstama galutiniams vartotojams užkrauti 
didelę keleto pramonės šakų, ypač energetikos, išlaidų dalį. Visuotiniam aukcionui vykdymui 
energetikos sektoriuje bus reikalinga tinkama kontrolė ir tikros vidinės energijos gamintojų 
pastangos sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Numatytas pavojus, kad galutiniams vartotojams 
padidės energijos kainos kelia didelių rūpesčių dėl jų prisidėjimo prie infliacijos keliamo 
spaudimo Europos viduje, socialinio ir ekonominio poveikio mažas ir vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams ir jų netiesioginio poveikio dėl bendrų kainų energijos vartotojams 
ūkio sektoriuose.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Iki 2050 m. 

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Iki 2050 m. 
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bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį reikėtų sumažinti ne 
mažiau kaip 50 %, palyginti su 1990 m. 
Išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti 
mažinamas visuose ekonomikos 
sektoriuose.

bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį reikėtų sumažinti ne 
mažiau kaip 50 %, palyginti su 1990 m. 
Išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti 
mažinamas visuose ekonomikos 
sektoriuose, įskaitant tarptautinę aviaciją, 
jūrų transportą ir cemento pramonę. 
Tarptautinio jūrų transporto išmetamųjų 
teršalų kiekį reikėtų įtraukti į ES leidimų 
prekybos sistemą (ES LPS) iki 2015 m. 
arba įtraukti į kiekvieną sprendimą dėl 
valstybių narių pastangų sumažinti savo 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį siekiant atitikti Bendrijos 
įsipareigojimus sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 
2020 m.

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Augantys medžiai ir mediena bei jos 
išvestiniai produktai yra svarbus anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo šaltinis. 
Be to, iškastinį kurą pakeičiant mediena 
kovojama su šiltnamio efektu. Miškai yra 
tikros natūralios anglies junginių 
saugyklos. Tačiau anglies dioksidas 
patenka į atmosferą, kai miškai kertami ir 
deginami. Todėl svarbu pradėti taikyti 
miškų apsaugos priemones siekiant 
sumažinti klimato kaitą.

Pagrindimas

Apskaičiuota, kad dėl žemės paskirties pakeitimo (pvz., miškų naikinimo tropinėje aplinkoje) 
išmetama 20 % visų pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tvirtinama, kad 
dėl paties miškų naikinimo pasaulyje kasmet išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis, kuris atitinka 6 mlrd. tonų CO2.

Vien Prancūzijoje saugojama 15,6 mln. tonų anglies junginių, taigi surenkama 10 % 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Dėl pakeitimo susidaro apie 14 mln. tonų anglies 
junginių. Be miškų ir medienos Prancūzijoje papildomai būtų išmetama 108 mln. tonų anglies 



PE406.161v02-00 6/46 AD\741397LT.doc

LT

junginių, t. y. apie 20 % daugiau.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Atsižvelgiant į didelį miškininkystės 
sektoriaus potencialą sumažinti pasaulinį 
klimato atšilimą, reikėtų skatinti tobulinti 
ir plėtoti šį sektorių, kartu atsižvelgiant į 
kitus tikslus, kuriems naudojami miškai. 

Pagrindimas

TKKK 2007 m. ataskaitoje nurodoma, kad ilguoju laikotarpiu didžiausio sumažinimo galima 
pasiekti tvariai vystant miškus, norint išlaikyti arba padidinti anglies junginių saugojimą 
miškuose gaminant medieną, medienos plaušieną ir energiją iš medienos. Šio tikslo taip pat 
siekiama Europos Parlamento 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliucijoje, kurioje Komisija 
raginama į LPS įtraukti tam tikras miškininkystės veiklos rūšis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 20 %
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems 
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 

(15) Atsižvelgiant į tai, kiek daug pastangų 
reikia kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti 
prie neišvengiamų jos padarinių, bent 90 %
pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcionuose, turėtų būti skirta šiems
tikslams: mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį; 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių; 
finansuoti sektorių, kurie priklauso šios 
direktyvos taikymo sričiai, 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 
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Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, 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. 

gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, 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. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 
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nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija. 
Nepaisant to, elektros energijos sektorius 
toliau turėtų rimtai stengtis sumažinti 
savo gaminant energiją išmetamą teršalų 
kiekį. Bet kokį išlaidų perleidimą reikės 
įvertinti ir išanalizuoti, ypač atsižvelgiant į 
tai, kaip jis prisideda prie infliacinio 
spaudimo Europos Sąjungoje, į jo 
socialinį ir ekonominį poveikį mažas ir 
vidutines pajamas gaunantiems namų 
ūkiams ir jų netiesioginį poveikį 
bendroms energijos vartotojų ūkio 
sektoriuose išlaidoms. Konkurencijos 
institucijos turėtų ypač budriai reguliuoti 
piktnaudžiavimą galia rinkoje per daug ir 
(arba) neproporcingai didinant energijos 
kainą.

Pakeitimas 6

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 

(17) Kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams nemokamai 
turėtų būti paskirstyta 100 % leidimų, 
jeigu nebuvo sudarytas veiksmingas ir 
pagrįstas tarptautinis susitarimas ir (arba) 
tarptautinis sektorių susitarimas Tuo 
atveju, kai toks susitarimas sudarytas, 
reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio 
sistemą, pagal kurią 2013 m. suteikiamų 
leidimų skaičius būtų 80 % kiekio, kuris 
atitinka tų įrenginių išmestą 2005–2007 m. 
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vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų. 

viso Bendrijos išmetamųjų teršalų kiekio 
procentinę dalį, kaip viso metinio 
Bendrijos leidimų skaičiaus proporcija. 
Todėl nemokamų leidimų skaičių reikėtų 
mažinti kiekvienais metais vienodomis 
dalimis taip, kad 2020 m. nemokamų 
leidimų nebeliktų.

Pagrindimas

Tas pats, kaip 13 konstatuojamojoje dalyje. Kadangi nurodytas LPS tikslas yra sumažinti 
išmetamą anglies junginių kiekį mažiausiomis išlaidomis ūkiui (1 konstatuojamoji dalis), 
nemokamas paskirstymas yra veiksmingiausias paskirstymo metodas pramonei, išskyrus 
elektros energijos gamybos sektorių. Vienintelis aukcionų pranašumas yra tas, kad taip 
išplečiama CO2 neišmetančių technologijų, kurios neįtraukiamos į LPS, pvz., branduolinės 
energijos, hidroenergijos, vėjo energijos gamybos, sistema. Todėl aukcionai gali turėti 
pranašumo elektros energijos gamybos pramonės atžvilgiu, tačiau jie mažiau veiksmingi kitų 
pramonės sektorių atžvilgiu.

Pakeitimas 7

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 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis ir sektorių santykiniais taršos 
rodikliais, kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
ir nustatant santykinius taršos rodiklius
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją, termofikaciją 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. 
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iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą, išskyrus elektros energiją, 
gaminamą savam vartojimui iš 
išmetamųjų dujų, gautų iš pramoninių 
gamybos procesų. Neišdalytus naujiems 
rinkos dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione.

Pagrindimas

Kol bus pasiektas realus tarptautinis susitarimas, kurį galima išreikšti kiekybiškai ir 
patikrinti, Komisija turi leisti nemokamai skirstyti leidimus pramonės šakoms, kurioms kyla 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus, ir šis paskirstymas turėtų būti vykdomas ne tik pagal 
suderintas visai Bendrijai taikomas taisykles, bet ir sektoriams taikant santykinius taršos 
rodiklius, kurie būtų prieš tai aptarti su susijusiais sektoriais.

Termofikacija yra veiksmingas energijos gamybos procesas ir jis turėtų būti įtrauktas į šį 
sąrašą. 

Išmetamąsias dujas, susidariusias dėl gamybos procesų, reikia panaudoti iškart po jų 
susidarymo. Siekiant užtikrinti jų veiksmingą surinkimą, būtina suteikti didžiausią įmanomą 
šių dujų panaudojimo lankstumą. Išmetamųjų dujų iš gamybos procesų panaudojimas elektros 
energijos gamybai prisideda prie išteklių išsaugojimo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo. 
Šiomis ypatingomis aplinkybėmis pagamintos elektros energijos atžvilgiu neturėtų būti 
rengiama aukcionų.

Pakeitimas 8

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 

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

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

Pakeitimas 9

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 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
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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 
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.

socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Iki 2010 m. sausio 30 d.
Komisija turėtų nustatyti, kuriuose daug 
energijos suvartojančiuose sektoriuose ar 
jų dalyse gali atsirasti anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Tokiems sektoriams ir 
jų dalims taikomi kriterijai ir jų 
nustatymas pasikonsultavus su 
socialiniais partneriais ir susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis turėtų būti 
išdėstyti pasiūlyme, kuris būtų pateiktas 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Šiame 
pasiūlyme turėtų būti atsižvelgiama į tai, 
kad gali nepavykti pasiekti tarptautinio 
susitarimo privalomo anglies dioksido 
sumažinimo klausimu, ir į galimas 
tarptautinių susitarimų alternatyvas. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų esančių įrenginių 
išlaidų struktūros vertinimu, ir tuo, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, kurie nesiima 
panašių veiksmų išmetamųjų teršalų 
kiekiui mažinti. Komisija turėtų stebėti 
galimus su konkurencingumu ir 
užimtumu susijusius padarinius ES 
įsikūrusiems gamintojams, kurie savo 
gamybos procese turi siekti privalomų 
anglies dioksido mažinimo tikslų. 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

Anglies dioksido nutekėjimo paveiktų sektorių nustatymo kriterijus reikia nustatyti daug 
anksčiau, nei siūlo Komisija, siekiant susijusioms pramonės šakoms suteikti nuspėjamumo; 
būtina atsižvelgti į tiesioginį ir netiesioginį poveikį ES įsikūrusiems gamintojams.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas Bendrijoje, reikėtų 
suderinti nuostatas, pagal kurias operatoriai 
Bendrijos sistemoje naudoja kreditus, 
gautus už teršalų mažinimą ne Bendrijoje. 
JTBKKK Kioto protokole išsivysčiusioms 
šalims nustatyti 2008–2012 m. kiekybiniai 
išmetamųjų teršalų tikslai ir numatyta 
sukurti patvirtintus teršalų emisijos 
mažinimo vienetus (PTEMV) ir teršalų 
emisijos mažinimo vienetus (TEMV) 
(atitinkamai gaunamus pagal švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektus) kuriuos 
išsivysčiusios šalys naudoja, kad iš dalies 
pasiektų tuos tikslus. Nepaisant to, kad nuo 
2013 m. pagal Kioto protokolą nebebus 
galimybės gauti TEMV, nes 
priimančiosioms šalims nenustatyti nauji 
kokybiniai išmetamųjų teršalų tikslai, pagal 
švarios plėtros mechanizmą kreditus būtų 
galima gauti ir toliau. Kai bus pasirašytas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
tą susitarimą pasirašiusios šalys turėtų 
nustatyti tolesnio patvirtintų teršalų 
emisijos mažinimo vienetų (PTEMV) ir 
teršalų emisijos mažinimo vienetų (TEMV) 
naudojimo sąlygas. Jei toks susitarimas 
nebus pasirašytas, numačius toliau naudoti 
PTEMV ir TEMV sumažėtų šios paskatos 
veiksmingumas ir būtų sunkiau pasiekti 
Bendrijos tikslus naudoti daugiau 
atsinaujinančiosios energijos. PTEMV ir 
TEMV naudojimas turėtų būti suderinamas 
su Bendrijos nustatytu tikslu iki 2020 m. 
20 % visos energijos gauti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą, naujoves 
bei technologijų plėtrą. Kai tai padeda 

(21) Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas Bendrijoje, reikėtų 
suderinti nuostatas, pagal kurias operatoriai 
Bendrijos sistemoje naudoja kreditus, 
gautus už teršalų mažinimą ne Bendrijoje. 
JTBKKK Kioto protokole išsivysčiusioms 
šalims nustatyti 2008–2012 m. kiekybiniai 
išmetamųjų teršalų tikslai ir numatyta 
sukurti patvirtintus teršalų emisijos 
mažinimo vienetus (PTEMV) ir teršalų 
emisijos mažinimo vienetus (TEMV) 
(atitinkamai gaunamus pagal švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektus) kuriuos 
išsivysčiusios šalys naudoja, kad iš dalies 
pasiektų tuos tikslus. Nepaisant to, kad nuo 
2013 m. pagal Kioto protokolą nebebus 
galimybės gauti TEMV, nes 
priimančiosioms šalims nenustatyti nauji 
kokybiniai išmetamųjų teršalų tikslai, pagal 
švarios plėtros mechanizmą kreditus būtų 
galima gauti ir toliau. Kai bus pasirašytas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
tą susitarimą pasirašiusios šalys turėtų 
nustatyti tolesnio patvirtintų teršalų 
emisijos mažinimo vienetų (PTEMV) ir 
teršalų emisijos mažinimo vienetų (TEMV) 
naudojimo sąlygas. Jei toks susitarimas 
nebus pasirašytas, numačius toliau naudoti 
PTEMV ir TEMV sumažėtų šios paskatos 
veiksmingumas ir būtų sunkiau pasiekti 
Bendrijos tikslus naudoti daugiau 
atsinaujinančiosios energijos. PTEMV ir 
TEMV naudojimas turėtų būti suderinamas 
su Bendrijos nustatytu tikslu iki 2020 m. 
20 % visos energijos gauti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą, naujoves 
bei technologijų plėtrą. Kai tai padeda 
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siekti minėtų tikslų, reikėtų numatyti 
galimybę sudaryti susitarimus su 
trečiosiomis šalimis siekiant sukurti 
paskatas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
tose šalyse, dėl kurių dar labiau realiai 
sumažėtų šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis, kartu būtų 
skatinamos naujovės Bendrijoje 
įsisteigusiose įmonėse ir technologijų 
plėtra trečiosiose šalyse. Tokius 
susitarimus galėtų ratifikuoti daugiau nei 
viena šalis. Bendrijai sudarius tinkamą 
tarptautinį susitarimą, reikėtų suteikti 
daugiau galimybių naudotis projektų 
trečiosiose šalyse kreditais ir tuo pat metu 
nustatyti didesnius išmetamųjų teršalų 
mažinimo tikslus, siektinus naudojantis 
Bendrijos sistema.

siekti minėtų tikslų, reikėtų numatyti 
galimybę sudaryti susitarimus su 
trečiosiomis šalimis siekiant sukurti 
paskatas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
tose šalyse, dėl kurių dar labiau realiai 
sumažėtų šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis, kartu būtų 
skatinamos naujovės Bendrijoje 
įsisteigusiose įmonėse ir technologijų 
plėtra trečiosiose šalyse. Tokius 
susitarimus galėtų ratifikuoti daugiau nei 
viena šalis. Bendrijai sudarius tinkamą 
tarptautinį susitarimą, reikėtų suteikti 
daugiau galimybių naudotis projektų 
trečiosiose šalyse kreditais ir tuo pat metu 
nustatyti didesnius išmetamųjų teršalų 
mažinimo tikslus, siektinus naudojantis 
Bendrijos sistema. Vis dėlto kreditų 
neturėtų būti suteikiama švarios plėtros 
mechanizmo ir bendro įgyvendinimo 
projektams sektoriuose, kuriuose kyla 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus.

Pakeitimas 11

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 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 

(33) Aviacija yra daug energijos 
naudojantis pramonės sektorius, kaip 
apibrėžta 2003 m. spalio 27 d. Tarybos 
direktyvoje 2003/96/EB, pakeičiančioje 
Bendrijos energetikos produktų ir elektros 
energijos mokesčių struktūrą1. Kol nėra 
rentabilaus alternatyvaus kuro, aviacija 
visiškai priklausoma nuo žibalo ir 
sumažinimo išlaidos yra labai didelės. 
Lėktuvų operatoriai turi ribotas galimybes 
anglies dioksido išmetimo leidimų išlaidas 
perleisti savo klientams. Bendrija ir jos 
valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį. Kol nėra pasaulinio sutarimo dėl 
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metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje. pasaulinio masto priemonių siekiant 
sumažinti aviacijos išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kyla didelis 
pavojus, kad bus eismo nukrypimų ir 
įvyks anglies nutekėjimas, ypač jei 
sektoriaus požiūriu bus vykdoma daug 
aukcionų pagal ES LPS. Aukcionuose 
parduodamų aviacijai skirtų leidimų 
apimtis turėtų atspindėti anglies dioksido 
nutekėjimo pavojų ir ES LPS poveikį 
aviacijos konkurencingumui Europos 
Sąjungoje.
_______________
1 OL L 283, 2003 10 31, p. 51.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingą aviacijos sektoriaus pobūdį, jo įtraukimas į ES LPS taip pat susijęs su 
tebesitęsiančia Direktyvos 2003/87/EB peržiūra pagal Komisijos pasiūlymą COM(2006)818. 
Atliekant šią bendrą peržiūrą dėl aviacijos sektoriaus atžvilgiu vykdomų aukcionų apimties 
bus nuspręsta po to, kai bus nuodugniai ištirti anglies dioksido nutekėjimo padariniai ES 
aviacijos konkurencingumui – šiuo klausimu dabar vyksta Europos Komisijos tyrimas.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) "naujas rinkos dalyvis" – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas arba tas leidimas buvo 
atnaujintas dėl įrenginio paskirties ar 
veikimo pakeitimo arba dėl jo išplėtimo ar 
fizinio pakeitimo, dėl kurio labai padidėjo 
esamo įrenginio pajėgumas, po to, kai 
Komisijai buvo pateiktas 11 straipsnio 1 
dalyje nurodytas sąrašas;
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Pagrindimas

Kalbant apie nediskriminavimą, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems gamintojams 
turėtų būti suteikta teisė gauti panašią nemokamų leidimų sumą remiantis efektyvumo tikslu 
(t. y. santykiniu taršos rodikliu), kai jos pradeda naudoti naujus įrenginius arba padidina 
esamų įrenginių pajėgumus – pagal Komisijos pasiūlymą nemokamas paskirstymas pirmuoju 
atveju apribojamas. 

Pagal šį pakeitimą skatinama nustoti naudoti pasenusius ir neefektyvius įrenginius ir perkelti 
gamybą į centralizuotą modernų objektą, pasitelkiant masto ekonomiją, kad būtų padengtos 
reikalingos didelės investicijos.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) „kurą deginantis įrenginys“ – stacionarus 
techninis objektas, kuriame oksiduojamas 
kuras ir gaminama šilumos arba mechaninė 
energija arba šios abi energijos rūšys bei 
vykdoma kita su šiuo procesu tiesiogiai 
susijusi veikla, įskaitant išmetamųjų dujų 
plovimą;

t) „kurą deginantis įrenginys“ – stacionarus 
techninis objektas, kuriame oksiduojamas 
kuras ir gaminama šilumos arba mechaninė 
energija arba šios abi energijos rūšys bei 
vykdoma kita su šiuo procesu tiesiogiai 
susijusi veikla, įskaitant išmetamųjų dujų 
plovimą; tačiau atliekų panaudojimo 
operacijoms, kaip apibrėžta Direktyvos 
91/156/EEB IIb priede, netaikoma „kurą 
deginančio įrenginio“ apibrėžtis;

Pagrindimas

Vienas iš ES klimatui skirtų teisės aktų paketo tikslų yra perdirbimo skatinimas. Taigi nėra 
prasmės įtraukti perdirbimo operacijas į sistemą, pagal kurią jos bus baudžiamos.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio u a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) „laikinas patvirtintas teršalų emisijos 
mažinimo vienetas“ (LPTEMV) reiškia 
vienetą, kuris suteikiamas vykdant 
apželdinimo mišku arba miško atsodinimo 
projektą ir nustoja galioti pasibaigus 
įsipareigojimų laikotarpiui, einančiam po 
jo išdavimo laikotarpio, pagal Jungtinių 
Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JBKKK) Kioto protokolo 12 
straipsnio nuostatas.

Pagrindimas

Pavojus, kad miškai gali būti nenuolatiniai, panaikinamas pagal ŠPM procedūrą nustatant 
laikinuosius kreditus; tvarka buvo nustatyta 2003 m. Milano konferencijoje (sprendimas 
19/CP/9).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio u b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ub) „sektoriai, kuriems gresia didelis 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus“ 
reiškia sektorius, kurie nustatyti pagal 
šios direktyvos 10a straipsnio 9 dalį;

Pagrindimas

Sektorių, kuriems gresia anglies dioksido nutekėjimo pavojus, apibrėžties paaiškinimas 
nurodant į kriterijus ir naująjį I a priedą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įrenginiai į Bendrijos sistemą 
įtraukiami tik nuo 2013 m., valstybės narės 
užtikrina, kad tokių įrenginių operatoriai 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
galėtų pateikti nepriklausomai patikrintus 
emisijos duomenis, kad į juos būtų galima 
atsižvelgti skaičiuojant išduotinų leidimų 
skaičių.

2. Jei įrenginiai į Bendrijos sistemą 
įtraukiami tik nuo 2013 m., valstybės narės 
užtikrina, kad tokių įrenginių operatoriai 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
pateikia tinkamai pagrįstus ir
nepriklausomai patikrintus emisijos 
duomenis, kad į juos būtų galima 
atsižvelgti skaičiuojant išduotinų leidimų 
skaičių.

Pagrindimas

Tai turi būti privaloma, jei į tokius duomenis turi būti atsižvelgiama skaičiuojant išduotinų 
leidimų skaičių.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų 
pagal tos dalies b punktą, reikėtų naudoti 
šiems tikslams:

Pagrindimas

Pardavus leidimus aukcione gautos lėšos iš taršą sukeliančių pramonės šakų turi būti 
pervestos veiklai, kuria siekiama kurti atsinaujinančius energijos šaltinius, anglies junginių 
saugojimą arba užkirsti kelią jų patekimui į atmosferą.

Pagrindinė sąlyga toliau eksploatuoti tropinius miškus turi būti sertifikavimo procedūra, kuri 
atitiktų šešis Helsinkio tvaraus vystymosi tikslus, ypač šeštąjį kriterijų, susijusį su socialine ir 
ekonomine nauda.

Europos Sąjungoje miškininkystės ir medienos sektorius kompensuoja nuo 10 proc. iki 20 
proc. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
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Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti sektorių, 
kurie patenka į šios direktyvos taikymo 
sritį, 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 ir Europos 
technologijos platformas;

Pagrindimas

Kadangi viena pagrindinių Bendrijos sistemos prielaidų yra ta, kad įrengimai, priklausantys 
jos taikymo sričiai, gali didele dalimi prisidėti prie ES sumažinimo tikslų, iš šių įrengimų 
gautos pajamos turėtų būti nukreiptos šiems tikslams pasiekti. ES technologijos platformos 
yra sėkminga priemonė ir jas reikėtų stiprinti.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą;

Pagrindimas

Kadangi viena pagrindinių Bendrijos sistemos prielaidų yra ta, kad įrengimai, priklausantys 



PE406.161v02-00 20/46 AD\741397LT.doc

LT

jos taikymo sričiai, gali didele dalimi prisidėti prie ES sumažinimo tikslų, iš šių įrengimų 
gautos pajamos turėtų būti nukreiptos šiems tikslams pasiekti. ES technologijos platformos 
yra sėkminga priemonė ir jas reikėtų stiprinti.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

d) finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, ypač 
kuriant sertifikavimo procedūras ir 
papildomas priemones valstybėse narėse 
arba jų regionuose siekiant padidinti 
miškų ir medienos pramonės įnašą 
kovojant su visuotiniu atšilimu ir klimato 
kaita, kartu užtikrinant, kad miškai ir 
toliau galėtų atlikti kitas savo funkcijas.

Pagrindimas

Pardavus leidimus aukcione gautos lėšos iš taršą sukeliančių pramonės šakų turi būti 
pervestos veiklai, kuria siekiama kurti atsinaujinančius energijos šaltinius, anglies junginių 
saugojimą arba užkirsti kelią jų patekimui į atmosferą.

Pagrindinė sąlyga toliau eksploatuoti tropinius miškus turi būti sertifikavimo procedūra, kuri 
atitiktų šešis Helsinkio tvaraus vystymosi tikslus, ypač šeštąjį kriterijų, susijusį su socialine ir 
ekonomine nauda.

Europos Sąjungoje miškininkystės ir medienos sektorius kompensuoja nuo 10 proc. iki 20 
proc. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) finansuoti mokslinius tyrimus bei 
technologijų plėtrą energijos vartojimo 
efektyvumo ir švarių technologijų srityje 
sektoriuose, kurie patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Pagrindimas

Apskritai pajamos, gaunamos parduodant leidimus aukcione, turėtų būti naudojamos mažai 
anglies išmetantiems ateities sektoriams sukurti, investuojant lėšas į atitinkamus sektorius.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 50 % pajamų, gautų parduodant 
leidimus aukcionuose pagal 2 dalies 
nuostatas, naudojamos finansuoti 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimui, išvengtam 
miškų kirtimui ir naikinimui bei 
prisitaikymui prie klimato kaitos.

Pagrindimas

Pajamos, gautos parduodant leidimus aukcione, turėtų būti naudojamos kovai su klimato 
kaita, tiek švelninant jos poveikį ir prisitaikant prie jos, tiek teikiant subsidijas siekiant padėti 
finansuoti būtinas investicijas, ypač mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Bent pusę pajamų 
reikėtų skirti sušvelninimui, prisitaikymui, išvengtam miškų kirtimui ir naikinimui 
besivystančiose šalyse finansuoti.

Pakeitimas 23

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

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

4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš šių tikslų valstybės 
narės nurodo pagal Sprendimą 
Nr. 280/2004/EB teikiamose ataskaitose, 
daugiausia dėmesio skiriant vidaus 
rinkos, valstybės pagalbos ir 
konkurencijos klausimams.

Komisija kasmet praneša Europos 
Parlamentui apie pajamų naudojimą, 
ypatingą dėmesį skirdama poveikio vidaus 
rinkai, valstybės pagalbos ir 
konkurencijos klausimams.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie 
būtų rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] 
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

5. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertinamas
aukcionų rengimo laikas, administravimas
ir kiti aspektai, įskaitant, jei reikia, 
pasiūlymą dėl direktyvos. Šiame 
pasiūlyme siekiama užtikrinti, kad 
aukcionai būtų rengiami atvirai, skaidriai 
ir nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui arba su klimato kaita 
susijusiems tikslams, kurių priėmimą 
galima pateisinti. Todėl pasiūlymas turi 
būti pakankamai išsamus, inter alia, 
aukcionų rengimo valstybėse narėse laiko 
ir dažnumo klausimu, ir tinkamai 
apibrėžtas, aptariant galimą aukcionų 
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poveikį, ypač susijusį su:
– spekuliavimo veiksmais,
– tarptautiniais padariniais 

konkurencijai,
– padariniais įvairiems sektoriams,
– Europos verslo ir pramonės, ypač mažų 

ir vidutinio dydžio įmonių, 
konkurencingumu,

– infliaciniu spaudimu, ir
– socialiniu ir ekonominiu poveikiu.
Praktinis aukcionų veikimas yra esminė 
persvarstyto ES LPS pasiūlymo 
sudedamoji dalis, todėl jam taikoma 
bendro sprendimo procedūra.

Pagrindimas

Komisija siūlo dėl esminės išplėstos LPS dalies spręsti pagal komitologijos procedūrą. Būtų 
buvę pageidautina, kad Komisija pateiktų pasiūlymą taikyti bendro sprendimo procedūrą, bet, 
kadangi to neįvyko, būtina nustatyti kriterijus, kurių Komisija turi laikytis priimdama 
sprendimą dėl aukcionų metodų.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. turi būti 
priimtos visai Bendrijai taikomos ir 
visiškai suderintos priemonės dėl leidimų 
paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 atsižvelgiant į, inter alia, 
proceso metu išmetamus teršalus
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, taikant sektorių 
santykinius taršos rodiklius ir 
atsižvelgiant į efektyviausius metodus, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
termofikaciją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą 
kiekviename sektoriuje, ir kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami,
išskyrus elektros energiją, pagamintą iš 
išmetamųjų dujų, gautų iš pramoninių 
gamybos procesų, siekiant panaudoti šią 
elektros energiją šių gamybos procesų 
operatoriaus reikmėms – tokiu atveju, bet 
kokie leidimai šiam operatoriui skiriami 
pagal sektorių santykinius taršos 
rodiklius, dėl kurių susitariama 
atsižvelgiant į atitinkamus gamybos 
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procesus.
Komisija užtikrina, kad galutiniam 
vartotojui nebūtų perleidžiamos bet kokios 
nebūtinos išlaidos.

Pagrindimas

Yra didelė galimybė, kad aukcionai padarys ekonominės žalos gamybos pramonei ir neduos 
naudos aplinkos apsaugai, kuri priklauso nuo išmetimo sumažinimo tikslų laikymosi. Todėl jie 
turėtų būti rengiami tik jei jie bus pasaulio mastu suderinti pagal tarptautinį susitarimą arba 
su jais bent bus pateiktas tinkamas tarptautinis prisitaikymo mechanizmas. Nustačius 
santykinį taršos rodiklį pagal geriausią prieinamą gamybos būdą liktų tokia pat ekonominė 
paskata mažinti išmetamų teršalų kiekį nutraukiant nenašią gamybą ir taikant aukščiausius 
techninius standartus. 

Išmetamųjų dujų iš gamybos proceso panaudojimas elektros energijos gamybai prisideda prie 
išteklių išsaugojimo ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimo. Esant šioms ypatingoms 
aplinkybėms pagamintai elektros energijai neturėtų būti taikomi aukcionai ir jai turėtų būti 
taikoma tokia pat skirstymo metodika, kaip atitinkamiems šias išmetamąsias dujas sukėlusio 
gamintojo įrenginiams. Tai atitinka pagrindines Komisijos komunikato COM(2008)830 92 
punkto nuostatas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą ir 
(arba) tarptautinius sektorių susitarimus
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.

Komisijos įgaliojimai derėtis dėl 
tarptautinių susitarimų turi būti 
grindžiami išsamiais galimų padarinių 
poveikio ES įsikūrusioms bendrovėms 
įvertinimais ir laikantis Ia priede 
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nurodytų kriterijų.

Pagrindimas

Komisija turėtų didžiausią dėmesį skirti tam, kad būtų pasiekti tarptautiniai sektorių 
susitarimai, kurių rezultatus galima išreikšti kiekybiškai ir patikrinti; tai vienintelis būdas 
išvengti anglies dioksido nutekėjimo ir nesąžiningos konkurencijos, nepalankios ES 
įsikūrusiems sektoriams.

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, išskyrus elektros 
energiją, pagamintą iš išmetamųjų dujų, 
gautų iš pramoninių gamybos procesų, 
siekiant panaudoti šią elektros energiją 
šių gamybos procesų operatoriaus 
reikmėms – tokiu atveju leidimai šiam 
operatoriui skiriami pagal sektorių 
santykinius taršos rodiklius, dėl kurių 
susitariama atsižvelgiant į atitinkamus 
gamybos procesus.

Pagrindimas

Išmetamųjų dujų iš gamybos proceso panaudojimas elektros energijos gamybai prisideda prie 
išteklių išsaugojimo ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimo. Esant šioms ypatingoms 
aplinkybėms pagamintai elektros energijai neturėtų būti taikomi aukcionai ir jai turėtų būti 
taikoma tokia pat skirstymo metodika, kaip atitinkamiems šias išmetamąsias dujas sukėlusio 
gamintojo įrenginiams. Tai atitinka pagrindines Komisijos komunikato COM(2008)830 92 
punkto nuostatas.

Pakeitimas 30



AD\741397LT.doc 27/46 PE406.161v02-00

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, išskyrus elektros 
energiją, pagamintą iš išmetamųjų dujų, 
susidariusių per pramoninės gamybos 
procesus.

Kai išmetamosios dujos iš gamybos 
proceso naudojamos kaip kuras, 
įrenginio, kuris sukelia šias išmetamąsias 
dujas, operatoriui suteikiami leidimai 
pagal tokius pat paskirstymo principus, 
kokie taikomi šiam įrenginiui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas atsižvelgiant į ankstesnįjį 10a straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 31

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 nebesuteikiama.

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra leidimų skaičius, nustatytas
taikant 1 dalyje minėtas priemones, jei 
reikia, atsižvelgiant į tarptautinių derybų 
rezultatus, o vėliau nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius mažėja kiekvienais metais 
vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebesuteikiama.

Pakeitimas 32



PE406.161v02-00 28/46 AD\741397LT.doc

LT

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. 

8. Atsižvelgiant į 10b straipsnį, 2013 m. ir 
kiekvienais tolesniais metais įrenginiams 
sektoriuose, kuriems būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
skiriamų nemokamų leidimų skaičius 
sudaro 100 % pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus.

Pagrindimas

Prekybos sistemos veiksmingumas siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį priklauso vien 
nuo leidimų skaičiaus sistemoje. Kaip galiausiai paskirstomi šie leidimai – per aukcionus ar 
nustatant santykinius taršos rodiklius – neturi įtakos bendrai leidimų apimčiai ir todėl neturi 
poveikio aplinkos apsaugos rezultatams, kurių siekiama pagal sistemą. Todėl nemokamas 
skirstymas yra vienodai veiksmingas, palyginti su aukcionais, siekiant sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį, kartu sukeliant mažiau išlaidų ūkiui.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Iki 2010 m. sausio 30 d., o vėliau kas 
ketverius metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos.

Pagrindimas

Turėtų būti kuo greičiau nuspręsta dėl sektorių, kuriems kyla anglies dioksido nutekėjimo 
pavojus, ir atitinkamų veiksmų. Atitinkamų sektorių įvertinimas kas 3 metus sukels 
nereikalingo neaiškumo, kuris kenkia investicijoms.
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Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą, susijusį su 8 dalyje nurodytais 
sektoriais. Turi būti konsultuojamasi su 
visais susijusiais socialiniais partneriais.

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2016 m. ir, jei reikia, rezultatus įgyvendinti iki 2020 m. Pagal šią procedūrą suteikiama 
daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo dėl to, kad bus išvengta anglies dioksido 
nutekėjimo.

Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 

Reikėtų vengti sektorių išskirstymo, kadangi tai sukels administracinių įgyvendinimo 
problemų. Nustatant tinkamus sektorius svarbus ne išmetamo anglies junginių kiekio 
klausimas, bet jų veiklos reglamentavimo sistema, kuri turi įtakos išmetamam kiekiui.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2016 m. ir, jei reikia, rezultatus įgyvendinti iki 2020 m. Pagal šią procedūrą suteikiama 
daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo dėl to, kad bus išvengta anglies dioksido 
nutekėjimo.
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Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 

Reikėtų vengti sektorių išskirstymo, kadangi tai sukels administracinių įgyvendinimo 
problemų. Nustatant tinkamus sektorius svarbus ne išmetamo anglies junginių kiekio 
klausimas, bet jų veiklos reglamentavimo sistema, kuri turi įtakos išmetamam kiekiui.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais metais, remiantis nauja 
rinkos informacija, į I priedą neįtraukti 
sektoriai gali prašyti, kad Komisija iš 
naujo įvertintų jo pažeidžiamumą dėl 
anglies dioksido nutekėjimo.

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatydama 8 dalyje nurodytus sektorius 
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisti rinkos dalies, 
neprarasti pelningumo arba investicijų į 
tą patį sektorių arba sektoriaus dalį 
galimybių trečiosiose šalyse, kurios 
nenustato panašių išmetamų teršalų 
kiekio apribojimų. Komisija atsižvelgia į,
inter alia, šiuos kriterijus:

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį aiškumą, laikotarpį reikėtų pratęsti iki 5 metų, o 
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pirmojo įvertinimo datą paankstinti iki 2009 m. birželio 30 d. Labai sunku numatyti ES LPS 
poveikį pramonės šakoms, kurioms taikoma ši ES sistema. Jei rinkos informacija parodys, kad 
anglies dioksido nutekėjimas vyksta sektoriuje, kurio atžvilgiu nebuvo manoma, kad kyla 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus, atitinkamos priemonės turėtų būti prieinamos 
nelaukiant, kol po 5 metų bus atliktas kitas persvarstymas. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 
bus atsižvelgta į būsimą rinkos struktūrą, gaminant produktą išmetamą anglies junginių kiekį 
ir transporto išlaidas (svarbus veiksnys, kai iš esmės vertinama anglies dioksido nutekėjimo 
problema).

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo aukcione 
padidėtų gamybos sąnaudos; 

a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo aukcione 
padidėtų gamybos sąnaudos pramonės 
šakose, kurios išmeta didelį CO2 kiekį 
kiekvienam parduotam vienetui; 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį aiškumą, laikotarpį reikėtų pratęsti iki 5 metų, o 
pirmojo įvertinimo datą paankstinti iki 2009 m. birželio 30 d. Labai sunku numatyti ES LPS 
poveikį pramonės šakoms, kurioms taikoma ši ES sistema. Jei rinkos informacija parodys, kad 
anglies dioksido nutekėjimas vyksta sektoriuje, kurio atžvilgiu nebuvo manoma, kad kyla 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus, atitinkamos priemonės turėtų būti prieinamos 
nelaukiant, kol po 5 metų bus atliktas kitas persvarstymas. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 
bus atsižvelgta į būsimą rinkos struktūrą, gaminant produktą išmetamą anglies junginių kiekį 
ir transporto išlaidas (svarbus veiksnys, kai iš esmės vertinama anglies dioksido nutekėjimo 
problema).

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių išmetamas 

b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių išmetamas 
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teršalų kiekis, pavyzdžiui, taikant 
veiksmingiausius metodus;

teršalų kiekis, pavyzdžiui, taikant 
veiksmingiausius metodus, esant 
investicijų išlaidoms, dėl kurių 
neprarandama daug konkurencingumo ir 
(arba) rinkos dalies įrenginių, esančių 
trečiosiose šalyse ir kuriems netaikomi 
tolygūs išmetamo CO2  kiekio apribojimai, 
požiūriu;

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2016 m. ir, jei reikia, rezultatus įgyvendinti iki 2020 m. Pagal šią procedūrą suteikiama 
daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo dėl to, kad bus išvengta anglies dioksido 
nutekėjimo.

Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 

Reikėtų vengti sektorių išskirstymo, kadangi tai sukels administracinių įgyvendinimo 
problemų. Nustatant tinkamus sektorius svarbus ne išmetamo anglies junginių kiekio 
klausimas, bet jų veiklos reglamentavimo sistema, kuri turi įtakos išmetamam kiekiui.

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) rinkos struktūrą, atitinkamą geografinę ir 
produktų rinką, sektorių tarptautinę 
konkurenciją;

c) dabartinę ir numatomą rinkos struktūrą, 
atitinkamą geografinę ir produktų rinką, 
užimtumą ir ekonominę svarbą, sektorių 
tarptautinę konkurenciją ir pasaulines 
kainas bei, inter alia, transporto išlaidas, 
įskaitant tiesiogines ir netiesiogines CO2 
išlaidas;

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2016 m. ir, jei reikia, rezultatus įgyvendinti iki 2020 m. Pagal šią procedūrą suteikiama 
daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo dėl to, kad bus išvengta anglies dioksido 
nutekėjimo.

Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 
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Reikėtų vengti sektorių išskirstymo, kadangi tai sukels administracinių problemų 
įgyvendinant. Nustatant tinkamus sektorius svarbus ne išmetamo anglies junginių kiekio 
klausimas, bet jų veiklos reglamentavimo sistema, kuri turi įtakos išmetamam kiekiui.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.

d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį ir 
jų poveikį sektorių, kuriuose taikoma ES 
LPS, konkurencingumui.

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2016 m. ir, jei reikia, rezultatus įgyvendinti iki 2020 m. Pagal šią procedūrą suteikiama 
daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo dėl to, kad bus išvengta anglies dioksido 
nutekėjimo.

Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 

Reikėtų vengti sektorių išskirstymo, kadangi tai sukels administracinių problemų 
įgyvendinant. Nustatant tinkamus sektorius svarbus ne išmetamo anglies junginių kiekio 
klausimas, bet jų veiklos reglamentavimo sistema, kuri turi įtakos išmetamam kiekiui.

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tiesioginį ir netiesioginį 
prognozuojamo energijos ir tam tikrų 
žaliavų kainų didėjimo dėl klimato kaitos 
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politikos poveikį; 

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) papildomus išlaidų perleidimo 
galutiniam vartotojui socialinius 
padarinius;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 9 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
anglies dioksido kainos prarastų pardavimo 
pajamų skaičiavimais arba įvertintu 
poveikiu atitinkamų sektorių pelningumui.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį aiškumą, laikotarpį reikėtų pratęsti iki 5 metų, o 
pirmojo įvertinimo datą paankstinti iki 2009 m. birželio 30 d. Labai sunku numatyti ES LPS 
poveikį pramonės šakoms, kurioms taikoma ši ES sistema. Jei rinkos informacija parodys, kad 
anglies dioksido nutekėjimas vyksta sektoriuje, kurio atžvilgiu nebuvo manoma, kad kyla 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus, atitinkamos priemonės turėtų būti prieinamos 
nelaukiant, kol po 5 metų bus atliktas kitas persvarstymas. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 
bus atsižvelgta į būsimą rinkos struktūrą, gaminant produktą išmetamą anglies junginių kiekį 
ir transporto išlaidas (svarbus veiksnys, kai iš esmės vertinama anglies dioksido nutekėjimo 
problema).
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Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2010 m. sausio mėn. Komisija, 
atsižvelgdama į tarptautinių derybų 
rezultatus ir tai, kiek šie rezultatai atitinka 
Ia priede pateiktus kriterijus, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl sektorių ar jų dalių, 
kuriuos reikėtų vertinti kaip tuos, kuriems 
kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus.
Šie sektoriai arba jų dalys turi būti 
nustatomi konsultuojantis su socialiniais 
partneriais, susijusiomis suinteresuotomis 
šalimis, Europos Parlamentu ir Taryba ir 
turi būti atsižvelgiama į tai, kad gali 
nepavykti pasiekti tarptautinio susitarimo, 
į kurį būtų įtraukti privalomi išmetamų 
anglies junginių sumažinimo tikslai.

Pagrindimas

Datas reikia paankstinti siekiant suteikti nuspėjamumo pramonės šakoms, kurioms kyla 
anglies dioksido nutekėjimo grėsmė.

Galimą tarptautinį susitarimą turėtų būti įmanoma išreikšti kiekybiškai ir įvertinti, taip pat 
pagal jį išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti sumažintas tiek, kiek siūlo Komisija.

Parlamentas ir Taryba turi būti informuoti ir suteikti savo pritarimą Komisijos pasiūlymui, o 
anglies dioksido nutekėjimą patiriantys sektoriai ir jų dalys turi būti nustatyti konsultuojantis 
su suinteresuotomis šalimis.

Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
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be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus,
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.

ir nustatant sektorius, kuriuose pagal 10a 
straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas kyla 
didelis anglies dioksido nutekėjimo 
pavojus, lemiamas veiksnys yra 
įpareigojantys sektorių susitarimai,
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
priemones.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna.

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna ir 
kompetentingoms institucijoms turi būti 
grąžinti visi likę jam išduoti leidimai arba 
atitinkama suma. Komisija kontroliuoja 
įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir 
užtikrina, kad būtų tinkamai taikomos 
valstybės pagalbos ir konkurencijos 
normos, ypač siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo dominuojančia pozicija. 
Šiuo tikslu Komisija kas tris mėnesius 
paskelbia energijos galutinio vartotojo 
kainas, išskirstytas pagal bendrovę, 
sektorių ir valstybę narę. Komisijos 
skelbiamose kainose nustatoma ir atskirai 
nurodoma galutinio vartotojo kainos ES 
LPS dalis.

Pakeitimas 48

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

1. Kol dar neįsigaliojo būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos ir prieš 
pradedant taikyti 28 straipsnio 3–4 dalis, 
taikomos šio straipsnio 2–7 dalys.

1. Kol dar neįsigaliojo būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos arba bet 
koks tarptautinis sektorių susitarimas ir 
prieš pradedant taikyti 28 straipsnio 3–4 
dalis, taikomos šio straipsnio 2–7 dalys. 
Tačiau šio straipsnio nuostatos 
netaikomos ŠPM ir bendro įgyvendinimo
kreditams už projektus sektoriuose, 
kuriuose kyla pavojus dėl anglies dioksido 
nutekėjimo.

Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik PTEMV 
iš tą susitarimą ratifikavusių trečiųjų šalių. 

7. Kai bus sudaryti tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos arba tarptautiniai 
sektorių susitarimai, ES LPS galės būti 
naudojami tik PTEMV iš tą susitarimą 
ratifikavusių trečiųjų šalių. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrija ir jos valstybės narės leidžia 
vykdyti projekto veiklą tik jei visų projekto 
dalyvių būstinė yra šalyje, pasirašiusioje su 
tokiais projektais susijusį tarptautinį 
susitarimą, arba šalyje, ar federalinei 
valdžiai atskaitingame arba regioniniame 
administraciniame vienete, susijusiame su 

Bendrija ir jos valstybės narės leidžia 
vykdyti projekto veiklą tik jei visų projekto 
dalyvių būstinė yra šalyje, pasirašiusioje su 
tokiais projektais susijusį tarptautinį 
susitarimą, arba šalyje, ar federalinei 
valdžiai atskaitingame arba regioniniame 
administraciniame vienete, susijusiame su 
Bendrijos sistema pagal 25 straipsnį. Šios 
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Bendrijos sistema pagal 25 straipsnį. dalies nuostatos netaikomos ŠPM ir BĮ 
kreditams už projektus sektoriuose, 
kuriuose kyla pavojus dėl anglies dioksido 
nutekėjimo.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima IV priede nustatytais 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo principais 
grindžiamą reglamentą dėl emisijos 
stebėjimo ir ataskaitų apie ją teikimo, o 
prireikus ir duomenų apie I priede 
išvardytų rūšių veiklą teikimo; jame 
nustatytuose kiekvienų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos stebėjimo ir 
ataskaitų apie ją teikimo reikalavimuose 
nurodomas galimas tų dujų poveikis 
visuotiniam atšilimui.

1. Komisija iki 2011 m. gruodžio 31 d.
priima IV priede nustatytais stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo principais grindžiamą 
reglamentą dėl emisijos stebėjimo ir 
ataskaitų apie ją teikimo, o prireikus ir 
duomenų apie I priede išvardytų rūšių 
veiklą teikimo; jame nustatytuose 
kiekvienų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos stebėjimo ir ataskaitų apie ją 
teikimo reikalavimuose nurodomas galimas 
tų dujų poveikis visuotiniam atšilimui.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamente gali būti atsižvelgiama į 
tiksliausius bei naujausius turimus 
mokslinius duomenis, ypač duomenis, 
gautus taikant TIPK; be to, operatoriams 
gali būti nustatyti reikalavimai teikti 
ataskaitas apie emisiją, susijusią su daug 
energijos suvartojančių sektorių, galinčių 
konkuruoti tarptautiniu lygmeniu, 
produkcijos gamyba;

2. Reglamente atsižvelgiama į tiksliausius 
bei naujausius turimus mokslinius 
duomenis, ypač duomenis, gautus taikant 
TIPK; be to, operatoriams nustatomi 
reikalavimai teikti ataskaitas apie emisiją, 
susijusią su daug energijos suvartojančių 
sektorių, galinčių konkuruoti tarptautiniu 
lygmeniu, produkcijos gamyba; 
Reglamente taip pat nurodomi 
atskaitomybės reikalavimai finansinėms 
institucijoms, dalyvaujančioms leidimų 
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prekyboje.
Į šiuos reikalavimus gali būti įtrauktas
reikalavimas teikti ataskaitas apie gaminant 
elektros energiją išmetamus teršalus, 
kuriems taikoma Bendrijos sistema ir kurie 
susiję su tokios produkcijos gamyba.

Į šiuos reikalavimus įtraukiamas 
reikalavimas teikti ataskaitas apie gaminant 
elektros energiją išmetamus teršalus, 
kuriems taikoma Bendrijos sistema ir kurie 
susiję su tokios produkcijos gamyba.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kas dvejus metus po to, kai bus 
priimta ši direktyva, Komisija parengia 
ataskaitą, kurioje įvertinama, kaip 
valstybių narių įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą vykdymas paveikė konkurenciją 
nacionaliniu, Bendrijos ir tarptautiniu 
lygmenimis.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/87/EB
15 straipsnio b punkto 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima reglamentą dėl emisijos 
ataskaitų tikrinimo ir tikrintojų 
akreditavimo; jame nustatomos 
akreditavimo, abipusio pripažinimo ir 
tikrintojų akreditacijos panaikinimo 
sąlygos, taip pat priežiūros ir tarpusavio 
vertinimo sąlygos (jei būtina).

Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. priima 
reglamentą dėl emisijos ataskaitų tikrinimo 
ir tikrintojų akreditavimo; jame nustatomos 
akreditavimo, abipusio pripažinimo ir 
tikrintojų akreditacijos panaikinimo 
sąlygos, taip pat priežiūros ir tarpusavio 
vertinimo sąlygos (jei būtina).
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2003/87/EB
24a straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija dar gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su leidimų išdavimu 
valstybių narių administruojamiems 
projektams, kuriuos vykdant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas ne pagal Bendrijos sistemą.

1. Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija dar gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su leidimų išdavimu 
valstybių narių administruojamiems 
projektams, kuriuos vykdant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas ne pagal Bendrijos sistemą. 
Komisija netaiko ŠPM ir Bendro 
įgyvendinimo kreditų už projektus tvarkos 
sektoriuose, kuriuose kyla pavojus dėl 
vadinamojo anglies dioksido nutekėjimo.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažesnio kaip 25MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant biomasę išmetamus 
teršalus) kiekis, apie kurį pranešta 
kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 
paskutiniųjų 3 metų yra mažesnis kaip 
10 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, 
ir kuriems taikomos priemonės, 
garantuojančios lygiavertį išmetamųjų 
teršalų kiekio sumažinimą, valstybės narės 
į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, jeigu 
atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

1. Mažesnio kaip 50MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus naudojant žaliavas 
neišvengiamai išmetamą anglies dioksidą
ir naudojant biomasę išmetamus teršalus) 
kiekis, apie kurį pranešta kompetentingai 
institucijai, kiekvienais iš paskutiniųjų 3 
metų yra mažesnis kaip 25 000 tonų 
anglies dioksido ekvivalento, ir kuriems 
taikomos priemonės, garantuojančios 
lygiavertį išmetamųjų teršalų kiekio 
sumažinimą, valstybės narės į Bendrijos 
sistemą gali neįtraukti, jeigu atitinkama 
valstybė narė įvykdo šias sąlygas:
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Pagrindimas

Mažų įrenginių atveju turėtų būti įmanoma pasirinkti nedalyvauti sistemoje, jei esama 
atitinkamų priemonių, skirtų administravimo naštai mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
sumažinti, siekiant išvengti nebūtinų administravimo išlaidų ir biurokratijos bei padidinti 
sistemos efektyvumą. Maži įrenginiai sudaro vieną trečiąją visų įtrauktų į sistemą įrenginių ir 
kartu išmeta tik 2 % viso išmetamų teršalų kiekio.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo 
priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per 
vienerius kalendorinius metus įrenginys 
išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies 
dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant 
žaliavas neišvengiamai išmetamą anglies 
dioksidą ir naudojant biomasę išmetamus 
teršalus;

Pagrindimas

Mažų įrenginių atveju turėtų būti įmanoma pasirinkti nedalyvauti sistemoje, jei esama 
atitinkamų priemonių, skirtų administravimo naštai mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
sumažinti, siekiant išvengti nebūtinų administravimo išlaidų ir biurokratijos bei padidinti 
sistemos efektyvumą. Maži įrenginiai sudaro vieną trečiąją visų įtrauktų į sistemą įrenginių ir 
kartu išmeta tik 2 % viso išmetamų teršalų kiekio.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
10 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 

c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 
25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant žaliavas 
neišvengiamai išmetamą anglies dioksidą
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priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

ir naudojant biomasę išmetamus teršalus, 
arba lygiaverčių priemonių taikymas bus 
nutrauktas, įrenginys bus vėl įtrauktas į 
sistemą;

Pagrindimas

Mažų įrenginių atveju turėtų būti įmanoma pasirinkti nedalyvauti sistemoje, jei esama 
atitinkamų priemonių, skirtų administravimo naštai mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
sumažinti, siekiant išvengti nebūtinų administravimo išlaidų ir biurokratijos bei padidinti 
sistemos efektyvumą. Maži įrenginiai sudaro vieną trečiąją visų įtrauktų į sistemą įrenginių ir 
kartu išmeta tik 2 % viso išmetamų teršalų kiekio.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisymai po būsimo tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos sudarymo

Taisymai po būsimo tarptautinio susitarimo 
ir (arba) tarptautinių sektorių susitarimų
dėl klimato kaitos sudarymo

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys. 

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
ir (arba) tarptautinius sektorių 
susitarimus dėl klimato kaitos, pagal kurį 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekis iki 2020 m. turės būti 
sumažintas viršijant Europos Vadovų 
Tarybos nustatytą mažiausią sumažinimo 
normą, taikomos 2, 3 ir 4 dalys. 

Pakeitimas 61
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo linijinis 
koeficientas padidinamas taip, kad 
2020 m. visas Bendrijos leidimų skaičius 
būtų mažesnis už leidimų skaičių, 
apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, o šis 
leidimų skaičiaus skirtumas atitiktų 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %, padaugintą iš 
bendro sumažinto šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio 
2020 m., kuris turėtų būti pasiektas pagal 
9 ir 9a straipsnius taikant Bendrijos 
sistemą.

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo sudarymo Komisija 
Parlamentui ir Tarybai pateikia teisės 
akto pasiūlymą, kuriame pagrindžia, kad 
2020 m. turi būti dar labiau sumažintas
visas Bendrijos leidimų skaičius, remiantis 
linijinio koeficiento mechanizmu ir 
atsižvelgiant į tarptautiniame susitarime 
Bendrijai nustatytą bendro šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų mažinimo 
normą, didesnę kaip 20 %.

Pagrindimas

Reakcija į derybų dėl tarptautinio susitarimo rezultatus neturėtų būti savaiminė – ją reikia 
politiškai įvertinti ir priimti sprendimą.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių.

3. Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį pagal 
2 dalį, pusei šio kiekio operatoriai gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus pagal 4 
dalį patvirtintus kreditus, gautus iš 
tarptautinį susitarimą pasirašiusių trečiųjų 
šalių, išskyrus ŠPM ir BĮ kreditus iš 
sektorių, kuriuose kyla anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Komisijos ataskaita

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia metinę pakeistos ES LPS 
įsteigimo ir veikimo ataskaitą. Pirmoji 
tokia ataskaita pateikiama...*. 
* praėjus vieneriems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas
Minimalūs tarptautiniams susitarimams 

taikytini reikalavimai
Tarptautinis susitarimas, į kurį 
įtraukiamos daug energijos naudojančios 
pramonės šakos, kurioms kyla anglies 
dioksido nutekėjimo pavojus, arba 
tarptautinis sektorių susitarimas dėl tokių 
pramonės šakų turi atitikti šiuos kriterijus 
siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
minėtoms pramonės šakoms:
i) dalyvaujančios šalys turi sudaryti 
kritinę masę, apimančią bent 85 % 
gamybos,
ii) dalyvaujančios šalys privalo laikytis 
lygiaverčių CO2 išmetimo tikslų,
iii) tokį patį poveikį turinčios panašios 
išmetamųjų teršalų mažinimo sistemos 
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privalo būti nustatytos visose 
dalyvaujančiose šalyse, arba šalyse, 
kuriose nustatyti netapatūs CO2 išmetimo 
tikslai, sektoriuose, kuriems taikoma 
ES LPS,
iv) konkuruojančioms medžiagoms turi 
būti taikomi lygiaverčiai apribojimai, 
atsižvelgiant į naudojimo ciklus,
v) turi būti įdiegta veiksminga tarptautinė 
stebėsenos ir tikrinimo sistema.

Pagrindimas

Atitinka 10b straipsnio pakeitimą.
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