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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kova su klimato kaita ir perėjimas prie mažai anglies junginių į aplinką išskiriančių 
technologijų visuomenės modelio nurodomi kaip svarbiausi pasauliniai prioritetai. Šitai 
patvirtina ir faktas, kad Parlamentas įsteigė specialųjį Laikinąjį klimato kaitos komitetą. 
Remdamasi 2007 m. pavasarį Vadovų Tarybos pateiktomis išvadomis ir ankstesniais 
Parlamento sprendimais, 2008 m. sausio mėn. Komisija pateikė labai ambicingą paketą, kad 
iki 2020 m. Europos Sąjungoje bus bent 20 proc. sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išskyrimas; sumažėjimas gali siekti net iki 30 proc., jei bus pasiektas visapusis tarptautinis 
susitarimas. Šis milžiniškas žingsnis į priekį formuojant Europos politiką duoda aiškų signalą 
kitoms valstybėms, kad ES yra rimtai atsidėjusi kovai su klimato kaita.

2005 m. priimta Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimo leidimų 
prekybos sistema (ES LPS) yra didžiausia pasaulyje leidžiamo išmesti didžiausio teršalų 
kiekio nustatymo ir prekybos sistema, taikoma dešimtims tūkstančių ūkio subjektų. Tai 
kertinis ES požiūrio į klimato pokyčius akmuo, taip pat ir pagrindinis ekonominis veiksnys. 
Daugelis įmonių, kurioms taikoma ES LPS, mano, kad tai viena didžiausių problemų priimant 
ilgalaikius sprendimus, turinti lemiamo ar vidutinio dydžio poveikį sprendimams siekiant 
vystyti naujoviškas technologijas.1 Finansų institucijos vis labiau žvelgia į ES LPS kaip į 
rimtą, veikiančią ir svarbią rinką.

Per pirmuosius du ES LPS etapus įrodyta, kad gyvybinga prekybos taršos leidimais vidaus 
rinka gali padidinti anglies kainą. Vis dėlto problemų neišvengta. Sistemos priklausomybė 
nuo nacionalinių leidimų paskirstymo planų lėmė CO2 kainos kritimą dėl valstybių narių 
perteklinio leidimų skyrimo, nepateisinamo netikėtai didelio daugelio elektros energijos 
gamintojų pelno, nesąžiningos konkurencijos šalyse narėse dėl skirtingo nacionalinių leidimų 
skirstymo ir neaiškumo rinkos dalyviams. Šios problemos sprendžiamos išsamiai svarstant ES 
LPS, kuri buvo priimta tarptautinių derybų sąlygomis po Kioto susitarimo. 2008 m. 
sausio mėn. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl iš naujo apsvarstytos ES LPS.

Pranešėja teigiamai vertina siūlomą persvarstytą ES LPS. Pirma, kalbant apie ES taikomą 
didžiausio leidžiamo išmesti teršalų kiekio nustatymą visam taršos leidimų skaičiui (įskaitant 
bendrą naujiems rinkos dalyviams skirtą rezervą), leidimų paskirstymo metodo suderinimą 
(pagrindiniame aukcione – laipsniškas nemokamų leidimų energijos negaminantiems 
sektoriams skirstymo nutraukimas) ir svarbiausių apibrėžčių nustatymą (pvz., dėl kurą 
deginančio įrenginio), pasiūlyme užtikrinamas didesnis suderinamumas ir vienodos sąlygos. 
Antra, sistema taps labiau prognozuojama nustatant ilgesnį leidimų paskirstymo laikotarpį ir 
vienodą prognozuojamą leidžiamo išmesti didžiausio teršalų kiekio nustatyto lygmens 
sumažėjimą. Trečia, plečiant taikymo sritį naujoms pramonės šakoms (pvz., aliuminio ir 
amoniako gamintojams) ir naujiems dujų gamintojams (azoto suboksido ir 
perfluorangliavandenilio), atsiras daugiau galimybių surasti ekonomiškai efektyvių būdų 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Galiausiai dėl pasiūlymo sumažės administracinė našta 
(ypač MVĮ), nes bus sukurtos nukrypti leidžiančios nuostatos mažiems kurą deginantiems 
įrenginiams.

                                               
1 Persvarstyta ES sutartis dėl prekybos taršos leidimais. Survey Highlights, McKinsey, 2005 m. 
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Tačiau siekiant toliau remti pasiūlymą ir užtikrinti didesnį sistemos veiksmingumą ir 
efektyvumą, būtina pakeisti keletą elementų. Daugelio šių pokyčių tikslas yra sumažinti 
neaiškumą ir padaryti sistemą labiau prognozuojamą. Tai būtina dėl aplinkosaugos, kadangi 
neaiškumas trukdo planuoti ateities investicijas, kurios galėtų lemti mažesnį išskiriamų teršalų 
kiekį, pvz., tausojant energiją arba atkuriant senuosius pajėgumus.

Atlygis produktyviausiems ūkio subjektams
Energijos tausojimas yra kertinis akmuo siekiant kurti mažai anglies junginių į aplinką 
išskiriančių technologijų visuomenės modelį. Todėl svarbu, kad nemokami leidimai būtų 
skirstomi ne istoriniu pagrindu (remiant įsitvirtinusius rinkos dalyvius), o remiantis geriausia 
galima praktika / geriausiai prieinamais gamybos būdais. Skiriant leidimus remiantis 
veiksmingiausiu (-iais) standartu (-ais) šioje sistemoje bus atlyginta energiją tausojančioms 
įmonėms, kurios investavo į aplinką tausojančius gamybos procesus. Svarbu, kad pramonės 
šakos veiktų išvien siekiant kiek galima greičiau nustatyti šiuos standartus, kadangi nesant 
suderintų standartų negalima skirti nemokamų leidimų. Energijos tausojimas yra ekonomiškai 
veiksmingiausia ir greičiausia priemonė siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, taip pat 
didinant energijos tiekimo saugumą ir konkurencingumą. Turima energiją tausojančių 
technologijų įvairovė gali būti pristatyta per trumpą numatytą laikotarpį. Ateityje ES LPS 
galėtų būti susieta su suderinta „baltųjų sertifikatų“ sistema, kuri skatina taupyti ir 
veiksmingai naudoti energiją. Svarbu, kad Komisija tinkamai apsvarstytų šias galimybes.

Pajamos iš aukciono
Apskaičiuota, kad pajamos iš leidimų aukciono siekia bent 33 milijardus eurų per metus 
(skaičiuojant tik aukcioną elektros energijos gamybos sektoriuje ir esant santykinai žemai 
CO2 kainai)1. Pasiūlyme šios pajamos pateks į valstybių narių biudžetus, priimant „moralinį 
įsipareigojimą“ dalį jų skirti sprendžiant klimato kaitos klausimą plačiąja prasme. Tačiau tai 
nėra aiškiai numatyta, todėl pajamos gali tiesiog „išnykti“ nacionaliniame biudžete. Taip būtų 
prarasta galimybė panaudoti šias lėšas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui ir besivystančių 
pasaulio valstybių paramai, įgyvendinamų ES lygmeniu.

Neviešinama informacija ir manipuliavimas rinka
Vidutiniškai per savaitę parduodama daugiau nei 10 milijonų taršos leidimų, o tai lemia 
septynių milijardų eurų apyvartą rinkoje. Vis dėlto teisinis šių leidimų išdavimo pagrindas 
neaiškus. Kai kuriose šalyse jie laikomi finansinėmis priemonėmis, kurių prekybą prižiūri 
finansų tarnybos įstaigos, o kitose valstybėse jie laikomi elementariomis prekėmis, tik jų 
išvestinės formos laikomos finansinėmis priemonėmis.2 Siekiant išvengti manipuliavimo 
rinka ir prekybos šalies viduje, būtina apsvarstyti, kaip finansų rinkoms taikyti taisykles 
prekiauti taršos leidimais. Taikant panašias taisykles, kainodara rinkoje bus labiau grindžiama 
su rinka susijusia informacija, mažiau – antikonkurencine spekuliacija, pvz., rizikos draudimo 
fondais arba nepriklausomais turto fondais. Be to, būtina griežtai ir aiškiai reglamentuoti 
Komisijos ir valstybių narių neskelbiamos informacijos apie padėtį rinkoje viešinimą, kadangi 
dėl neviešinamų duomenų apie rinką paskelbimo galimi dideli finansiniai padariniai. Tos 
pačios taisyklės taikytinos ir reguliuojant neskelbiamą informaciją dėl akcijų rinkos.

                                               
1 „Ar ES turi pakankamai išteklių, kad pasiektų užsibrėžtų tikslų dėl energijos politikos ir klimato kaitos“.
Politikos departamentas biudžetiniams reikalams, Europos Parlamentas, 2008 m.
2 Prekybos išmetamųjų teršalų leidimais direktyvos taikymas ES valstybėse narėse, Europos aplinkos agentūra, 
2008 m.
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Anglies junginių nutekėjimas
Kol dar nėra įgyvendintų pasaulinių pagrindų, pernelyg apsunkinantis išmetamųjų teršalų 
mažinimo režimas gali lemti įmonių gamybos perkėlimą už ES ribų. Tai sukeltų ne tik 
ekonominių ir socialinių padarinių, bet ir pakenktų aplinkosaugos tikslams, kadangi tokios 
įmonės daugiau nebepaklustų tai pačiai išmetamųjų teršalų kontrolei. Komisija pripažįsta šią 
problemą, bet atidėlioja jos sprendimą: iki 2010 m. bus nustatyti labiausiai neapsaugoti nuo 
anglies junginių nutekėjimo sektoriai ir iki 2011 m. Komisija pasiūlys galimas priemones 
siekiant užkirsti kelią anglies junginių nutekėjimui (pagal ES LPS skiriama 100 proc. 
nemokamų leidimų ir (ar) dengiamas importas). Be to, pažeidžiamų sektorių sąrašas bus 
svarstomas kas 3 metai. Pranešėja neabejotinai teikia pirmenybę pasauliniam susitarimui, 
kuris bus taikomas visoms susijusioms įmonėms ir sektoriams. Jei to nepavyktų pasiekti, 
pasauliniai sektoriniai susitarimai (kuriais siekiama įgyvendinti patikrinamą išmetamųjų 
teršalų sumažėjimą) bus „antrasis geriausias“ pasirinkimas. Jei vis dėlto nebus įgyvendintas 
nė vienas iš šių pasirinkimų, ES turi būti sukurtas mechanizmas, suteikiantis būtino tikrumo ir 
prognozuojamumo, nes to reikės ilgalaikėms investicijoms ir turto portfeliams atnaujinti 
šiuose sektoriuose. Kadangi sistema pradės veikti nuo 2013 m., įmonės ir investuotojai turi 
būti anksčiau informuoti, kad turėtų daugiau laiko sužinoti, kiek leidimų bus skirta 
kiekvienam sektoriui. Kita vertus, gali be reikalo būti trukdoma vesti tarptautines derybas, jei 
ES dabar nurodys, kurie sektoriai bus apsaugoti teikiant nemokamus leidimus. Geriausias 
būdas užtikrinti didesnį tikrumą rinkos dalyviams nepažeidžiant tarptautinių derybų yra 
sutrumpinti Komisijos nustatytą konkretų terminą ir pailginti laikotarpį tarp svarstymų, 
užtikrinant, kad nebūtų pateikta jokių pranešimų prieš 2009 m. gruodžio mėn. tarptautinių 
derybų metu numatomą priimti išvadą.

MVĮ ir administracinė našta
MVĮ naudinga imtis iniciatyvos ir investuoti į mažai anglies junginių išskiriančias 
technologijas. Tačiau nustatant aiškią reglamentavimo aplinką reikia atsižvelgti į konkrečią 
situaciją. Pasiūlyme leidžiama eksploatuoti mažus kurą deginančius įrenginius (mažiau nei 
25 MW), įdiegus atitinkamas priemones. Ši riba yra gana žema. Viena trečioji visų kurą 
deginančių įrenginių, kuriems taikoma sistema, sudaro nedidelę dalį (mažiau nei 50 MW), 
tačiau jie kartu siekia vos 2 proc. bendro pranešamo išmetamųjų teršalų kiekio.1 Todėl 
manoma, kad ekonomiškai efektyvu kilstelėti ribą mažiems kurą deginantiems įrenginiams 
(pvz., TIPK ribai) leidžiant nukrypti nuo sistemos.

Tolesnis derinimas
Siekiant suteikti daugiau teisinio aiškumo ir sudaryti tikrai vienodas sąlygas valstybėms 
narėms, būtina numatyti tolesnį derinimą. Tai akivaizdu ne tik apibrėžimų atveju (pvz., 
uždarymui), bet ir įmokų (mokesčių) ir baudų (nuobaudų) atvejais, kadangi didžiausios 
baudos esant panašiems pažeidimams valstybėse narėse labai skiriasi (pvz., nuo 600 eurų iki 
15 milijonų eurų).

Tarptautiniai aspektai
ES LPS turėtų būti pirmasis žingsnis prekybos taršos leidimais pasaulinės sistemos link.
Todėl būtina sudaryti galimybes sujungti kitas prekybos sistemas su ES LPS ir, panaudojant 
visas galimas Komisijos priemones, paskatinti trečiąsias su ES besiribojančias valstybes 

                                               
1 Idem, p. 7.
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prisijungti prie ES LPS. Kalbant apie besivystančias šalis, ES turi pasinaudoti galimybėmis, 
kurias teikia ES LPS, kad galėtų padėti joms tapti neišmetančiomis anglies junginių šalimis, 
suteikiant joms atitinkamas investicijas ir perduodant žinias.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 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
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias šalis ir skatinti jame 
dalyvauti besivystančias šalis.

(2) Pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos, kuri Europos 
bendrijos vardu patvirtinta 1993 m. 
gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 
94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) 
sudarymo, tikslas – užtikrinti tokią 
pastovią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentraciją atmosferoje, kad klimato 
sistema būtų apsaugota nuo pavojingo 
antropogeninio poveikio. Norint pasiekti šį 
tikslą būtina užtikrinti, kad metinė vidutinė 
žemės paviršiaus temperatūra nepakiltų 
daugiau kaip 2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu. Iš 
naujosios Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
grupės (TKKG) parengtos vertinimo 
ataskaitos matyti, kad šį tikslą bus galima 
pasiekti tik tuomet, jei bendras šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
nustos didėti ne vėliau kaip 2020 m. Taigi 
Bendrija turi dėti daugiau pastangų, kad 
sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį, taip 
pat reikia sparčiau įtraukti į šį procesą 
išsivysčiusias ir naujas pramonines šalis ir 
skatinti jame dalyvauti besivystančias šalis.
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad vis didėja naujose pramoninėse šalyse išmetamas teršalų kiekis, tikslas 
turi būti – užtikrinti, kad jos dalyvautų minėtajame procese, o ne tik siekti skatinti jas tai 
daryti. Būtina nustatyti tikslą, kad jos dalyvautų minėtajame procese, o ne tik siekti skatinti 
jas tai daryti. 

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Savo 2008 m. sausio 31 d. 
rezoliucijoje dėl Balio konferencijos dėl 
klimato kaitos rezultatų (COP 13 ir 
COP/MOP 3) Europos Parlamentas 
priminė savo požiūrį, kad pramoninės 
šalys turėtų įsipareigoti sumažinti savo 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį iki 2020 m. mažiausiai 30 % ir 
iki 2050 m. mažiausiai 60–80 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu. Atsižvelgdama į tai, kad 
tikimasi teigiamų penkioliktosios 
konvencijos šalių konferencijos (COP 15), 
kuri bus rengiama 2009 m. Kopenhagoje, 
derybų rezultatų, Europos Sąjunga turėtų 
pradėti rengti griežtesnius išmetamųjų 
teršalų mažinimo tikslus iki 2020 m. ir 
vėlesniu laikotarpiu bei siekti užtikrinti, 
kad nuo 2013 m., jei būtina, pagal 
Bendrijos sistemą būtų galima taikyti 
griežtesnes išmetamųjų teršalų ribas – tai 
būtų viena iš Bendrijos indėlio į 
tarptautinį susitarimą dalių.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad Parlamentas tvirtai siekia kovoti su klimato kaita. Geriausias būdas tai 
pasiekti – 2009 m. pabaigoje Kopenhagoje sudaryti tarptautinį susitarimą. Šiame pasiūlyme 
turėtų būti įrodoma, kad ES tvirtai įsipareigojusi šiuo klausimu, tačiau taip pat pažymima, 
kad ES rengiasi taikyti griežtesnius tikslus, kurie bus numatyti naujame susitarime.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
1990 m., sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, iki 
2020 m. tiems įrenginiams pagal suteiktus 
leidimus leidžiamas išmesti teršalų kiekis 
turėtų būti 21 % mažesnis už jų 2005 m. 
išmestą teršalų kiekį.

(4) Norint padėti siekti šių ilgalaikių tikslų, 
reikėtų numatyti prognozuojamą seką, 
pagal kurią turėtų būti mažinamas 
įrenginių, kuriems taikoma Bendrijos 
sistema, išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų 
galima rentabiliai įvykdyti Bendrijos 
įsipareigojimą bent 20 %, palyginti su 
tarptautiniu mastu pripažintu Kioto 
protokole nurodytu 1990 m. kiekiu, 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, iki 2020 m. tiems 
įrenginiams pagal suteiktus leidimus 
leidžiamas išmesti teršalų kiekis turėtų būti 
21 % mažesnis už jų 2005 m. išmestą 
teršalų kiekį.

Pagrindimas

Pagal šį skaičiavimą bendras leidžiamas išmesti teršalų kiekis sudarytų 4,65 mlrd. tonų 
taikant įsipareigojimą 20 proc., palyginti su 1990 m. padėtimi, sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį. Iki 2020 m. sektoriai, kuriems taikoma prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sistema (LPS), turi išmetamų teršalų sumažinti 2,67 mlrd. tonų. 
Be to, pagal šį skaičiavimą, priešingai, negu teigia Komisija, matyti, kad būtina, jog sektoriai, 
kuriems taikoma LPS, 15 proc. sumažintų išmetamų teršalų, palyginti su 2005 m.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Augantys medžiai, taip pat mediena ir 
jos gaminiai – tai labai svarbus anglies 
junginių sekvestracijos ir saugojimo 
šaltinis. Be to, panaudojant medieną 
galima pakeisti iškastinį kurą ir taip 
kovoti su šiltnamio efektu. Taigi miškai –
natūralios anglies junginių saugyklos, 
tačiau šie anglies junginiai išmetami į 
atmosferą, kai miškai naikinami ir 
deginami, todėl siekiant sušvelninti 
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pasaulinį atšilimą svarbu pradėti taikyti 
miškų apsaugos priemones. 

Pagrindimas

Manoma, kad dėl žemės naudojimo paskirties keitimo (pvz., miškų kirtimas tropiniuose 
regionuose) susikaupia maždaug 20 proc. pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų. Vien su miškų kirtimu susijusių šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
kasmet sudaro 6 mlrd. tonų. 

Vien Prancūzijoje saugoma 15,6 mln. tonų anglies junginių, o surenkama 10 proc. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Apskaičiuota pakeitimo vertė – 14 mln. tonų anglies 
junginių. Jei nebūtų miškų ir medienos, Prancūzijoje papildomai būtų išmetama 108 mln. 
tonų anglies junginių, t. y. apie 20 proc. daugiau.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Atsižvelgiant į dideles miškininkystės 
sektoriaus galimybes mažinti pasaulinį 
atšilimą, reikėtų numatyti iniciatyvas, 
skirtas tam, kad šis sektorius būtų 
gerinamas ir vystomas tinkamai 
atsižvelgiant į kitas miškų funkcijas.

Pagrindimas

2007 m. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ataskaitoje nurodoma, kad „vertinant 
ilgalaikę perspektyvą, tvaraus miško valdymo strategija, pagal kurią siekiama išlaikyti arba 
padidinti miškuose sukauptą anglies dioksido kiekį ir kartu kasmet gaminti pastovų kiekį 
medienos, medienos pluošto ir energetinės medienos, duos didžiausią naudą, turint mintyje 
klimato kaitos poveikio sušvelninimą“. Be to, reikia atsižvelgti į Europos Parlamento 2007 m. 
lapkričio 15 d. rezoliuciją, kurioje Komisija raginama į LPS įtraukti tam tikras su 
miškininkyste susijusias veiklos rūšis. 
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Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Direktyva 2003/87/EB ir Direktyva 
2004/101/EB, pagal kurią iš dalies 
keičiama Direktyva 2003/87/EB, turėtų 
būti suderinamos su Kioto protokole 
numatytomis priemonėmis dėl veiklos, 
susijusios su žemės naudojimu, žemės 
naudojimo paskirties keitimu ir 
miškininkyste (angl. LULUCF).

Pagrindimas

The Kyoto Pagal Kioto protokolą B priede išvardytoms pramoninėms šalims paskirstomi 
kiekybiniai šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo tikslai. Keliuose straipsniuose 
pateikiama nuoroda į su žemės naudojimu, žemės paskirties keitimu ir miškininkyste susijusią 
veiklą (angl. LULUCF), t. y. į apželdinimą mišku, miškų atkūrimą, miškų kirtimą, miško 
išteklių valdymą, žemės ūkio paskirties žemės ir ganyklų valdymą bei augalijos atkūrimą. 

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Bendrijos sistema turėtų būti visiškai 
susieta su Kioto protokole numatytomis 
projektais grindžiamomis priemonėmis 
įtraukiant žemės naudojimo, žemės 
naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės veiklą į Direktyvų 
2003/87/EB ir 2004/101/EB taikymo sritį.

Pagrindimas

Į 2004 m. spalio 27 d. Direktyvos 2004/101/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, 
taikymo sritį neįtraukta veikla, susijusi su miškininkyste ir žemės ūkiu.

Miškininkystės pramonės atstovai ir kelios aplinkos apsaugos organizacijos pritaria tam, kad 
su žemės naudojimu, žemės naudojimo paskirties keitimu ir miškininkyste susijusi veikla būtų 
įtraukta į ES LPS. Jie pabrėžia didžiulį šios veiklos poveikį klimato kaitai, atkreipdami dėmesį 
į tai, kad miškų kirtimas yra 20 proc. pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
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priežastis. Be to, įtraukus minėtąją veiklą, būtų galima skatinti tvarų vystymąsi 
nepramoninėse šalyse.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) Komisija, atsižvelgdama į techninę 
pažangą ir į Balyje vykusioje 
konferencijoje pateiktus pasiūlymus, 
turėtų svarstyti planą, kaip įtraukti žemės 
naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės veiklą į 
Direktyvų 2003/87/EB ir 2004/101/EB 
taikymo sritį. Ne vėliau kaip iki 2008 m. 
pabaigos Europos Parlamentui ir Tarybai 
ji turėtų teikti teisėkūros pasiūlymą šiuo 
klausimu.

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės kritikavo Komisiją dėl to, kad ji tinkamai nepagrindė, kodėl 
nusprendė neįtraukti LULUCF veiklos, ir apgailestavo dėl šio sprendimo, atsižvelgdamos į 
Europos Vadovų Tarybos 2007 m. kovo 9 d. išvadas ir Europos Parlamento 2007 m. lapkričio 
25 d. rezoliuciją dėl Balio konferencijos dėl klimato kaitos, kurioje Komisija raginama 
svarstyti LULUCF veiklos įtraukimo į ES LPS klausimą. Jei ši veikla būtų įtraukta, 
besivystančiose šalyse tai būtų gana didelis finansavimo šaltinis, suteikiantis galimybę 
užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą ir pažeistų miškų atkūrimą. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 10 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 

(10) Jei mažiems įrenginiams, kurių 
išmetamųjų teršalų kiekis neviršija 25 000
tonų CO2 per metus, taikomos lygiavertės 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų mažinimo priemonės, ypač susijusios 
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su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų 
leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės. Taikant šią ribą gaunama 
didžiausia nauda, susijusi su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Atsisakius penkerių metų trukmės 
leidimų paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

su mokesčiais, reikėtų nustatyti tvarką, 
pagal kurią valstybėms narėms būtų
leidžiama neįtraukti tokių mažų įrenginių į 
emisijos leidimų sistemą, kol taikomos tos 
priemonės, su sąlyga, kad būtų leidžiama 
savanorišku pagrindu palikti šiuos 
įrenginius Bendrijos sistemoje. Taikant šią 
ribą gaunama didžiausia nauda, susijusi su 
administracinių išlaidų kiekvienai tonai, 
kuri neįtraukiama į sistemą, sumažėjimu, 
nes taikoma paprastesnė administracinė 
tvarka. Persvarstant šią direktyvą reikėtų 
iš naujo nutarti, ar reikia pakeisti šią ribą, 
atsižvelgiant į tai, kokią bendro išmetamų 
teršalų kiekio dalį sudaro mažų įrenginių 
išmetami teršalai, taip pat į 
administracinę naštą ir patirtį, įgytą 
taikant panašias priemones. Atsisakius 
penkerių metų trukmės leidimų 
paskirstymo laikotarpių ir siekiant 
padidinti patikimumą bei 
prognozuojamumą, reikėtų nustatyti, kaip 
dažnai turi būti peržiūrimi šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimai.

Pagrindimas

Svarbu toliau ieškoti galimybių, kaip dar labiau sumažinti MVĮ tenkančią administracinę 
naštą, išvengti nereikalingų administracinių išlaidų ir biurokratijos bei padidinti sistemos 
veiksmingumą. Šiuo metu maži įrenginiai sudaro vieną trečiąją visų įtrauktų į sistemą 
įrenginių ir kartu išmeta tik 2 proc. viso išmetamų teršalų kiekio. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atsižvelgiant į būtinas papildomas 
Europos ekonomikos pastangas, inter alia, 
būtina, kad peržiūrėtos Bendrijos sistemos 
ekonominis efektyvumas būtų kuo didesnis 
ir kad leidimų suteikimo sąlygos 
Bendrijoje būtų visiškai suderintos. Todėl 
pagrindinis leidimų paskirstymo būdas 
turėtų būti aukcionai, nes paprastai 
laikoma, kad tai paprasčiausia ir 

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

veiksmingiausia sistema. Be kita ko, taip 
turėtų būti išvengta netikėtai didelio pelno, 
o naujiems rinkos dalyviams ir sparčiai
augančios ekonomikos šalims būtų 
sudarytos tokios pat konkurencijos sąlygos, 
kaip ir esamiems įrenginiams. Komisija 
turėtų stebėti leidimų pardavimą 
aukcionuose ir tolesnį anglies dioksido 
rinkos veikimą siekdama užtikrinti, kad 
būtų įvykdyti šie du tikslai. Norint 
užtikrinti bendrą ir nuoseklią leidimų 
pardavimo aukcione tvarką visoje 
Sąjungoje aukcionus turėtų administruoti 
Komisija arba Komisijos paskirta 
kompetentinga institucija. Tai taip pat 
užtikrintų, kad aukcionuose gautos 
pajamos būtų kaupiamos bendrai ir 
naudojamos našiai ir veiksmingai.

Pagrindimas

Siekiant, kad įmonėms būtų kuo mažiau neaiškumų ir toliau būtų derinamos taisyklės bei 
didinamas veiksmingumas, aukcionus turėtų administruoti centrinės įstaigos. Komisija turėtų 
stebėti leidimų pardavimo aukcionuose poveikį siekdama užtikrinti, kad jie, kaip buvo tikėtasi, 
būtų naudingi.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Siekiant užtikrinti, kad gerai veiktų 
anglies dioksido ir elektros rinkos, 
leidimų laikotarpiu nuo 2013 m. 
pardavimas aukcione turėtų prasidėti ne 
vėliau kaip 2011 m. ir turėtų būti 
grindžiamas skaidriais ir objektyviais iš 
anksto apibrėžtais principais.

Pagrindimas

Svarbu, kad anglies dioksido rinka veiktų laiku, veiksmingai ir būtų pakankamai likvidi tam, 
kad būtų užtikrintas veiksmingas elektros rinkos veikimas. Kadangi šiai rinkai būdingi 
išankstiniai sandoriai, tikrasis pardavimas aukcione turėtų prasidėti gerokai anksčiau nei 
laikotarpis. Be to, aukciono principai ir išsamios projekto nuostatos turėtų būti paskelbtos 
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gerokai anksčiau tam, kad įmonės galėtų pasirinkti tinkamiausias pasiūlymų strategijas. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Komisija turėtų ir toliau tirti, kokias 
kitas priemones reikėtų numatyti tam, kad 
būtų skatinama mažiausio teršalų 
išmetimo ir efektyviausio energijos 
vartojimo praktika tuose sektoriuose, 
kurie įtraukti į Bendrijos sistemą, taip pat 
kituose sektoriuose. Ypač iki 2009 m. 
rugsėjo mėnesio ji turėtų ištirti, ar galima 
sukurti ES baltųjų sertifikatų sistemą, 
pagal kurią būtų atlyginama už efektyvų 
energijos naudojimą skatinančias 
investicijas.

Pagrindimas

Direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 2006/32/EB 
4 straipsnio 5 dalyje reikalaujama ištirti, ar reikėtų pateikti pasiūlymą dėl baltųjų sertifikatų, 
kuris būtų grindžiamas šios direktyvos taikymu pirmus trejus metus. Tačiau nėra numatyta 
tikslios datos šio svarbaus tyrimo išvadoms pateikti. Pagal Europos baltųjų sertifikatų 
projektą („Euro White Cert“) šiuo metu tiriama, ar būtų galima įdiegti ES baltųjų sertifikatų 
sistemą ir kokios galimos jos sąsajos su ES LPS.

Pakeitimas 13
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Neturėtų būti skatinama netinkamų 
įrenginių konkurencijos iškraipymų, 
nesvarbu, ar šie įrenginiai veikia 
Bendrijos viduje, ar už jos ribų.
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Pagrindimas

Reikėtų vengti bet kokio dėl leidimų skyrimo atsirandančio vidaus rinkos iškraipymo,  dėl 
kurio gamyba būtų perkelta iš išorės valdymo įrenginių į vidaus valdymo įrenginius ir dėl 
kurio padidėtų išmetamas anglies dioksido kiekis. ES LPS tikslas – mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, taigi jei bus sutrikdyti šiuo metu taikomi gamybos metodai, 
kai naudojamasi užsakomosiomis paslaugomis efektyviu energijos naudojimo požiūriu būdu, 
galimas priešingas poveikis.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Siekdama didinti skaidrumą ir 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka, 
įskaitant kenksmingai spekuliacijos 
leidimais ir jų dalimis veiklai, Komisija 
turėtų svarstyti, ar reikėtų taikyti 
susijusias su finansinėmis priemonėmis 
Bendrijos taisykles prekybai išmetamųjų 
teršalų leidimais ir ar reikėtų skelbti 
konfidencialią rinkos informaciją, kuri 
galėtų daryti poveikį prekybai. Komisija 
turėtų ir toliau stebėti anglies dioksido 
rinkos vystymąsi siekdama užtikrinti, kad 
būtų įgyvendinamas pagrindinis 
Bendrijos sistemos tikslas, t. y. šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas rentabiliu ir ekonomiškai 
veiksmingu būdu.

Pagrindimas

Norint sustiprinti verslo pasitikėjimą ir skaidrumą, būtina užtikrinti, kad prekybai taršos 
leidimais būtų taikomos finansines priemones reglamentuojančios taisyklės. Manipuliacijos 
vidaus prekyba ir rinka ne tik gali iškraipyti rinką, bet taip pat sumažinti jos patikimumą ir 
investuotojų pasitikėjimą, o tai iškraipytų kainas ir pakenktų rinkos likvidumui. Be to, 
apibrėžiant leidimus kaip finansines priemones, prekyba jais prižiūrėtų finansinės institucijos 
ir jai būtų taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja, pvz., investicinių fondų veiklą.
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Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Sąjungos kaimynystėje esančios 
trečiosios šalys turėtų būti skatinamos 
prisijungti prie Bendrijos sistemos, jei jos 
laikosi šios direktyvos nuostatų. Derantis 
su šalimis kandidatėmis, potencialiomis 
šalimis kandidatėmis ir šalimis, kurioms 
taikoma Europos kaimynystės politika, bei 
teikiant joms finansinę ir techninę 
pagalbą, Komisija turi naudotis kiekviena 
galimybe skatinti šį tikslą. Tai palengvintų 
technologijų ir žinių perdavimą šioms 
šalims ir būtų visiems naudinga 
ekonominiu, aplinkos apsaugos ir 
socialiniu požiūriais.

Pagrindimas

Ypač svarbu skatinti su ES besiribojančias trečiąsias šalis prisijungti prie ES prekybos 
leidimais sistemos. Tai būtų ne tik reikšminga aplinkosaugos ir vystymosi požiūriais, bet taip 
pat padėtų spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą, kai ES įmonės perkelia savo veiklą 
už ES ribų.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Svarbu ateityje išplėsti sistemą ir į ją 
įtraukti kitus svarbius šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų teršėjus, ypač transporto 
sektoriaus teršėjus, pvz., laivybos veiklos 
vykdytojus. Taigi Komisija turėtų 
nedelsdama siūlyti atitinkamus 
pakeitimus ir kartu pateikti poveikio 
vertinimą siekdama iki 2013 m. į 
Bendrijos sistemą įtraukti laivybos 
sektorių ir nustatyti datą, kada bus 
įtrauktas kelių transporto sektorius.
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Pagrindimas

Svarbu ir toliau siekti, kad į ES LPS būtų įtraukti transporto sektoriai, ypač laivybos 
sektorius. Šiuo metu trūksta tinkamo poveikio vertinimo ir patikimos informacijos. Tačiau kito 
persvarstymo metu Komisija turėtų išplėsti sistemą.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) Siekdama užtikrinti, kad vidaus 
rinkoje būtų sudarytos vienodos sąlygos, 
Komisija turėtų, jei reikia, nustatyti gaires 
arba pateikti pasiūlymų, kuriuose būtų 
toliau derinamas šios direktyvos, t. y. 
vartojamų apibrėžčių, rinkliavų ir 
nuobaudų, taikymas.

Pagrindimas

Norint užtikrinti daugiau teisinio aiškumo ir sukurti vienodas sąlygas visoje ES reikėtų 
numatyti tolesnį derinimą, pvz., apibrėžčių (pabaigoje) ir valstybėse narėse taikomų mokesčių 
bei nuobaudų.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Informacija apie šios direktyvos 
taikymą turėtų būti lengvai prieinama, 
visų pirma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ). Siekdamos padėti 
įmonėms, ypač MVĮ, laikytis šios 
direktyvos reikalavimų, valstybės narės 
turėtų įsteigti nacionalines pagalbos 
tarnybas.

Pagrindimas

Daug įmonių, įtrauktų į ES LPS, yra MVĮ, kurioms trūksta išteklių ir kurių padėtis stengiantis 
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įsigyti leidimų aukcionuose ir prekiaujant, palyginti su didelėmis įmonėmis, galbūt 
nepalankesnė. Mažiausiai galima būtų suteikti joms lengvą prieigą prie išsamios informacijos 
apie reikalavimus. Kiekvienoje valstybėje narėje geriausias būdas išspręsti šią problemą yra 
skirtingas ir priklauso nuo konkrečios institucinės sistemos, kaip ir REACH direktyvos atveju.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
-1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:
„Šioje direktyvoje nustatoma šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų 
sistemą Bendrijoje (toliau — Bendrijos 
sistema), siekiant, kad būtų skatinamas 
taupus ir ekonomiškai efektyvus 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos mažinimas, tuo pat metu 
skatinant naujoves ir išlaikant bei 
didinant konkurencingumą.“

Pagrindimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema (LPS, angl. ETS) turėtų 
lemti naujoves, susijusias su mažu anglies dioksido išmetimu, kurios suteiktų ES bendrovėms 
ilgalaikių privalumų palyginti su konkurentais, esančiais už ES ribų. Tai atvejais, kai LPS 
lemia anglies dioksido nutekėjimo riziką, reikėtų išlaikyti ES bendrovių konkurencingumą.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir kiti natūralūs 
ir antropogeninės kilmės dujiniai 
atmosferos komponentai, kurie 
absorbuoja ir pakartotinai išspinduliuoja 

c) „šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ –
II priede išvardytos dujos ir bet kokios 
kitos dujos, kurios tarptautiniuose 
susitarimuose apibrėžiamos kaip 
sukeliančios šiltnamio efektą;
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infraraudonuosius spindulius;“

Pakeitimas 21

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 svarbių įrenginių 
pobūdžio arba veikimo pakeitimų, arba 
dėl labai padidintų pajėgumų po to, kai 
Komisijai buvo pateiktas 11 straipsnio 1 
dalyje nurodytas sąrašas;“

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(u) „elektros energijos gamybos įrenginys“ 
– įrenginys, kuriuo 2005 m. sausio 1 d. 
gaminta ar vėliau gaminama trečiosioms 
šalims parduoti skirta elektros energija ir 
kuris priskiriamas tik I priede nurodytai 
„Elektros energijos arba šilumos tiekimo“ 
kategorijai.

(u) „elektros energijos gamybos įrenginys“ 
– įrenginys, kuriuo 2005 m. sausio 1 d. 
gaminta ar vėliau gaminama energija, 
skirta parduoti trečiosioms šalims, 
daugiausia energijos tiekiančioms į viešąjį 
elektros energijos tinklą, ir kuris 
priskiriamas tik I priede nurodytai 
„Elektros energijos arba šilumos tiekimo“ 
kategorijai.“

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į tarptautinės konkurencijos jėgas siekiant įtraukti turinčius 
autonomiją gamintojus į laisvą paskirstymą. Įmonė, kuri nėra viešasis elektros energijos 
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gamintojas, privalo išlaikyti galimybę valdyti savo  nuosavus energetikos fondus, kurie jau 
investuoti.  Taigi apibrėžimą reikia iš dalies pakeisti. Turintis autonomiją gamintojas, kaip 
apibrėžiama 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/92/EB dėl 
elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių – „fizinis ar juridinis asmuo, gaminantis 
elektros energiją iš esmės tik savo poreikiams“.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) „išorės valdymo įrenginys“ – tai 
įrenginys, kurio savininkas yra trečioji 
šalis ir / arba kurį eksploatuoja trečioji 
šalis, atliekantis funkciją, kurią kitu 
atveju būtų galima atlikti vykdant vidinės 
gamybos veiklą, integruotą į atitinkamo 
ekonomikos sektoriaus gamybos procesą.

Pagrindimas

Reikėtų apibrėžti „išorės valdymo įrenginio" sąvoką, kad būtų išvengta skirtingų paskirstymo 
metodų taikymo šiems įrenginiams ir atitinkamai skirtingų sąnaudų, didesnių, nei tos, kurios 
patiriamos naudojantis vidine gamyba sektoriuose, kuriems tiekia.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ub) „tarptautinis susitarimas“ – tai šalių 
susitarimas pagal Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvenciją 
(JTBKKK), kuriuo siekiama sumažinti 
pasaulinį išmetamųjų teršalų kiekį tiek, 
kad būtų galima veiksmingai kovoti su 
klimato kaita – neleisti vidutinei 
temperatūrai pasaulyje pakilti daugiau 
kaip 2°C, ir kurį būtų galima teisiškai 
įgyvendinti, išmatuoti jo poveikį, parengti 
ataskaitas ir patikrinti; tokiame 
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tarptautiniame susitarime turėtų būti 
nurodyta didžiausia galima sektorinės 
gamybos visame pasaulyje apimtis.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/87/EB
6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija bent kas 
penkerius metus peržiūri šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimą ir padaro 
visus reikiamus pakeitimus.

Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į 
naujausius mokslo duomenis, bent kas 
penkerius metus peržiūri šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimą ir padaro 
visus reikiamus pakeitimus.

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad emisijos leidimų peržiūra ir visi siūlomi daliniai pakeitimai bus vykdomi 
atsižvelgiant į naujus mokslo duomenis.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, valstybės narės parduoda 
aukcionuose.

1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, Komisija arba Komisijos 
paskirta atsakinga įstaiga parduoda 
aukcionuose.

Pagrindimas

Norint sumažinti verslui neaiškumo, siekti suderinimo ir padidinti veiksmingumą, aukcionai 
bus administruojami iš vieno centro.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visą leidimų, kuriuos kiekviena 
valstybė narė parduoda aukcione, skaičių 
sudaro:

2. Visą leidimų, kurie parduodami
aukcione kiekvienoje valstybėje narėje, 
skaičių sudaro:

Pagrindimas

Kadangi pavienėse valstybėse narėse aukciono dalyviams suteikiamos skirtingo lygio teisės, 
aukcionai bus administruojami iš vieno centro. Šis pakeitimas būtinas norint tai pabrėžti.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

a) 80 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2008 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

Pagrindimas

2008 m. bus pirmieji metai, kai atitinkami ES LPS duomenys bus bendri visoms 27 valstybėms 
narėms. Be to, nuo 2008 m. bus pradėtas taikyti naujas įrenginio apibrėžimas.

Tai pasiūlymas papildomai 10 proc. nuo viso leidimų skaičiaus sudarančią leidimų dalį 
parduoti aukcione valstybėms narėms, remiantis rezultatais, kurie pasiekti nuo Kioto 
protokolo bazinių metų iki 2008 m., t. y. įsipareigojimų pagal Kioto protokolą laikotarpio 
pirmųjų metų. Šiuo būdu tinkamai atspindimi atskirų šalių pasiekimai pagal Kioto 
įsipareigojimus, kaip numatyta 2007m. ir 2008 m. pavasarį vykusių Europos Vadovų Tarybos 
susitikimų išvadose.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 10 % visų leidimų, kurie turi būti 
parduoti aukcione paskirstant valstybėms 
narėms, atsižvelgiant į rezultatus, kurie 
pasiekti nuo Kioto protokolo bazinių metų 
iki 2008 m., siekiant atsižvelgti į 
pastangas, įdėtas iki Bendrijos sistemos 
taikymo pradžios datos.

Pagrindimas

2008 m. bus pirmieji metai, kai suderinti ES LPS duomenys bus bendri visoms 27 valstybėms 
narėms. Be to, nuo 2008 m. bus pradėtas taikyti naujas įrenginio apibrėžimas. 

Tai pasiūlymas papildomai 10 proc. visų leidimų dalį parduoti aukcione valstybėms narėms, 
atsižvelgiant į rezultatus, kurie pasiekti nuo Kioto protokolo bazinių metų iki 2008 m., t. y. iki 
įsipareigojimų pagal Kioto protokolą laikotarpio pirmųjų metų. Šiuo būdu tinkamai 
atspindimi atskirų šalių pasiekimai pagal Kioto įsipareigojimus, kaip numatyta 2007m. ir 
2008 m. pavasarį vykusių Europos Vadovų Tarybos susitikimų išvadose.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 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. Pusė pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, surenkamos į specialų 
fondą. Ne daugiau kaip pusė šio fondo 
lėšų kiek įmanoma efektyviau ir 
veiksmingiau naudojama šiems tikslams:

a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių a) mažinti besivystančių šalių, ypač 
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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;

mažiausiai išsivysčiusių šalių, šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, 
be kita ko finansuojant įnašus į Pasaulinį 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančios energijos fondą, 

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;
d) finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

d) finansuoti priemonėms, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui arba 
atželdinti miškus, arba užkirsti kelią 
dirvožemio degradavimui arba atkurti 
dirvožemį, ypač mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse;

e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;

e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;

ea) plėsti institucinius gebėjimus 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse siekiant 
sėkmingai kurti ir valdyti išmetamų 
teršalų mažinimo projektus.
Likusi pirmoje pastraipoje minėto fondo 
dalis naudojama šiems tikslams:
i) finansuoti mokslinius tyrimus ir 
taikomąją veiklą, kuriais siekiama mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti 
prie klimato kaitos padarinių, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą 
ir Europos technologijos platformų 
planus;
ii) padėti Bendrijos šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;

f) spręsti socialinius klausimus, susijusius iii) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
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su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją; ir

su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant šiluminę pastatų izoliaciją;

iv) sumažinti Bendrijos sistemos poveikį 
regionams, kurie patiria tam tikrų 
geografinio ir demografinio pobūdžio 
sunkumų, padedant jiems vystyti tvarios 
energijos politiką; taip pat 

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

v) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

3a. Valstybės narės, laikydamosi valstybės 
paramos taisyklių, grąžina likusią dalį 
pajamų, gautų iš prekybos leidimais 
aukcionuose, kaip nurodyta 2 dalyje, 
įskaitant visas pajamas iš aukcionų, 
nurodytas 2 dalies b punkte, finansuoti 
moksliniams tyrimams, naujovėms ir 
investicijoms į mažai anglies dioksido 
išskiriančias technologijas, įskaitant, be 
kita ko, energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių gamybą, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą ir geologinį 
saugojimą ir procesus, kurių metu 
efektyviau efektyviau naudojama 
energija. Valstybės narės priima 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
grąžinamos pajamos naudojamos tik 
nurodytais tikslais, ir šias priemones 
nurodo 4 dalyje minėtame pranešime. 

Pakeitimas 31

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 

5. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant.
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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] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Komisija, prieš pateikdama šį reglamentą, 
konsultuojasi su visomis atitinkamomis 
suinteresuotomis šalimis. Aukcionai 
rengiami ir vykdomi tokiu būdu:
a) aukcionais siekiama, kad leidimai būtų 
paskirstyti operatoriams ir (arba) rinkos 
tarpininkams už rinkos nustatytą kainą, ir 
nesiekiama maksimaliai padidinti pelno 
arba pasiekti iš anksto nustatytą kainą;
b) rinkoje visą laiką palaikomas tinkamas 
likvidumas, ypač 2013 m. Taigi procesas 
bus nuspėjamas, ypač aukcionų 
paskelbimo laikas, jų seka ir 
parduodamas kiekis;
c) aukcionai atviri visiems, kurių 
registruota paskyra Bendrijos sistemoje 
galioja ir kurie gali pateikti finansines 
garantijas, kad jų pasiūlytos sumos bus 
sumokėtos;
d) operatoriai, visų pirma visos mažiosios 
ir vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turi sąžiningas ir lygias
galimybes ir gali visateisiškai juose 
dalyvauti;
e) dalyvavimas neužkrauna operatoriams 
pernelyg didelės finansinės naštos;
f) visi dalyviai gali naudotis ta pačia 
informacija tuo pačiu metu; taip pat 
g) dalyviai nekonfliktuoja ar kitais būdais 
nekenkia aukcionų sistemos veikimui. 
Priemonė, nurodyta pirmojoje pastraipoje, 
skirta šios direktyvos neesminėms
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimama laikantis (23 straipsnio 3 dalyje) 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.
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Pagrindimas

Punkte c siekiama išaiškinti aukcionų dalyvių apibrėžimą, ypač siekiant užtikrinti, kad 
dalyviai pateiktų garantijas, jog jie gali sumokėti savo pasiūlytas sumas. Jei taip nebūtų 
daroma, būtų sudaromos spekuliacinio elgesio galimybės.

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija iki 2008 m. gruodžio 31d. 
paskelbia aiškiai nustatytus emisijos 
leidimus taip panaikindama galimybę 
paversti juos finansų rinkos vertybiniais 
popieriais ir parduodant aukcione teikti 
privilegijuotą padėtį aukciono dalyviams, 
kurie šiuos leidimus panaudos energijos 
gamybai arba pramoninių prekių 
gamybai.

Pagrindimas

Kai nėra aiškių taisyklių, emisijos teisės yra finansinis produktas. Jei aukcionai ir antrinės 
rinkos atviri visiems pirkėjams (įskaitant institucinius investuotojus, rizikos fondus, valstybės 
fondus ir kt.), atsiranda pavojus, kad kainodara bus grynai spekuliacinė. Dėl šios priežasties 
pradine aukciono procedūra turėtų laisvai naudotis tik pirkėjai, kuriems reikia emisijos teisių 
gamybos procese.

Pakeitimas 33

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

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 

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
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suderinta tvarka. suderinta tvarka.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

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

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 visoje ES nustatoma vienam 
gamybos vienetui tenkančio mažiausio 
išmetamo CO2 kiekio ex ante gairės,
susijusios su šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimu, ir efektyvaus energijos 
vartojimo reikalavimas įrenginiams 
visuose sektoriuose, gaunančiuose 
nemokamus leidimus. Šie sektorių 
rodikliai grindžiami geriausiomis 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų požiūriu 
rinkoje esančiomis technologijomis ir 
efektyviai energiją naudojančiomis 
technologijomis, įskaitant techninį teršalų 
išmetimo sumažinimo potencialą, ir 
rinkoje esančiomis technologijomis, taip 
pat pakaitalus, plačiai taikomus
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą, termofikacijos būdą ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą. Nemokami 
leidimai teikiami įrenginiams nustatant 
taršos rodiklius, ne didesnius nei nustatyti 
atitinkami sektorių taršos rodikliai, kad 
efektyviausiems operatoriams būtų 
atlyginta. Iš esmės priemonėmis, 
nurodytomis pirmoje pastraipoje, 
siekiama, kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų, skaičiuojant produkcijos 
vienetui. Komisija, siekdama nustatyti 
taršos rodiklius, konsultuojasi su 
susijusiais sektoriais ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis. Nemokami 
leidimai išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami, išskyrus elektros 
energiją, gaunamą dėl pramonėje 
naudojamos šilumos ir taikant didelio 
naudingumo termofikacijos būdą, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, arba 
gaminamą efektyviausių technologijų 
pagrindu iš gamybinio proceso liekanų, 
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jei operatorius šią energiją naudoja tik 
savo reikmėms; abiem atvejais leidimai 
suteikiami vadovaujantis tais pačiais 
1 priede išvardytais principais, taikomais 
pramoninei veiklai. 
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi tai pramoninei 
veiklai, kaip minima I priede.

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 
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.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija iki 2009 m. rugsėjo 1 d. 
parengia ataskaitą, kurioje pateikia 
patikrinimo, ar tikslinga siūlyti direktyvą 
dėl baltųjų sertifikatų, rezultatus, kaip 
minima 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų 1, 4 straipsnio 5 dalyje. Šioje 
ataskaitoje bus išnagrinėtas privalomos 
Bendrijos masto prekybos baltaisiais 
sertifikatais sistemos potencialas, 
numatomos tolimesnės paskatos 
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nemokamus taršos leidimus gavusiems 
operatoriams investuoti į efektyviausias 
energijos vartojimo technologijas 
nustatant dalyviams privalomus 
efektyvaus suvartojimo tikslus arba ribas, 
o taip pat numatant prekybos leidimais 
sistemą, ko galima pasiekti naudojant 
efektyvias energijos vartojimo 
technologijas ir metodus. Jeigu 
ataskaitoje nurodoma, kad tokia sistema 
būtų naudinga aplinkos apsaugai, efektyvi 
ekonomiškai ir įgyvendinama praktiškai, 
o taip pat derėtų su geresnio 
reglamentavimo principais, Komisija iki 
2010 m. birželio 30 d. pateiks atitinkamus 
pasiūlymus dėl teisės akto.
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 64.

Pagrindimas

Direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 2006/32/EB 
4 straipsnio 5 dalyje reikalaujama patikrinti, ar tikslinga teikti pasiūlymą dėl baltųjų 
sertifikatų, paremtą patirtimi gauta taikant šią Direktyvą pirmuosius trejus metus. Vis dėlto 
nėra numatyta tikslios datos, iki kurios reikia pateikti šio svarbaus patikrinimo išvadas. 
Įgyvendinant baltojo Europos sertifikato projektą, kuris remiamas pagal programą „Pažangi 
energetika Europai“, šiuo metu tiriama galimybė visoje ES taikyti baltųjų sertifikatų sistemą 
ir galimos sąsajos su ES prekybos taršos leidimais sistema.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Su įrengimais, nepaisant, ar jie yra 
išorės valdymo, ar ne, bus elgiamasi 
vienodai, kiek tai susiję su emisijos 
leidimais.

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama nesudaryti paskatų, kurios nulemtų rinkos iškraipymus ir teršalų 
išmetimo padidėjimą. Būtina, kad direktyvos tekste atsispindėtų daugelyje sektorių 
naudojamos užsakomosios išorės operatorių paslaugos.
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Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai suteikiami šilumos, 
kuri parduodama trečiosioms šalims, 
įskaitant centrinio šildymo sistemų 
tinklus, gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą remiantis 
vieningais Europos santykiniais taršos 
rodikliais, kad tiems įrenginiams būtų 
užtikrintos tokios pat sąlygos, kaip ir 
kitiems šilumos gamintojams. Po 2013 m. 
kiekvienais metais bendras minėtiems 
įrenginiams tokiai šilumos gamybai 
suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas 
taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį 
koeficientą.

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Penki procentai viso Bendrijos leidimų 
skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 
9a straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, 
atidedami naujiems rinkos dalyviams – tai
didžiausias leidimų skaičius, kurį galima 
paskirstyti naujiems rinkos dalyviams 
vadovaujantis pagal šio straipsnio 1 dalį 
priimtomis taisyklėmis.

6. Penki procentai viso Bendrijos leidimų 
skaičiaus, nustatyto pagal 9 ir 
9a straipsnius 2013–2020 m. laikotarpiui, 
atidedami naujų rinkos dalyvių 
likvidumui užtikrinti ir panaudoti tuo 
atveju, jeigu rinkoje nepagrįstai padidėtų 
arba sumažėtų anglies dioksido kainos. 
Tai didžiausias leidimų skaičius, kurį 
galima paskirstyti naujiems rinkos 
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dalyviams vadovaujantis pagal šio 
straipsnio 1 dalį priimtomis taisyklėmis.

Pagrindimas

Rezervas suteikia likvidumą (galimybę gauti leidimą rinkoje) naujiems rinkos dalyviams. 
Visai anglies dioksido rinkai būtina turėti priemonių, kurios suteiktų galimybę reaguoti į 
neeilinę padėtį rinkoje. Mes skatiname dalį rezervo panaudoti likvidumui didinti tuo atveju, 
kai kritiškai padidėja anglies dioksido kaina. Tuo atveju, kai anglies dioksido kainos pernelyg 
mažos, likvidumas turėtų būti mažesnis (ši priemonė turėtų būti įtraukta į aukciono taisykles). 
Mes siūlome kainą nuo 20 iki 50 eurų. Likvidumo priemonės turi būti numatomos aukciono 
taisyklėse, paminėtose 10 straipsnyje.

Pakeitimas 38

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, gaunamą dėl pramonėje 
naudojamos šilumos ir taikant didelio 
naudingumo termofikacijos būdą, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, arba
gaminamą efektyviausių technologijų 
pagrindu iš gamybinio proceso liekanų, 
jei operatorius šią energiją naudoja tik 
savo reikmėms; abiejų rūšių leidimai 
skiriami pagal tas pačias skyrimo 
taisykles, kurios taikomos pramoninei 
gamybai, kaip minima I priede.
Vis dėlto, kai gamybos procese 
susidariusios išmetamosios dujos 
naudojamos kaip kuras, įrenginio, kuriam 
veikiant susidaro išmetamosios dujos, 
operatoriui visi nemokami leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi tai pramoninei 
veiklai, kaip minima I priede.
Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
paskelbia visai Bendrijai taikomas ir 
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visiškai suderintas taisykles, pagal kurias 
skirstomi naujiems rinkos dalyviams 
skirto rezervo leidimai. Šios taisyklės 
apima gaires dėl sąvokos „naujas rinkos 
dalyvis“ taikymo, taip pat dėl esminių 
gamybos pajėgumų didinimo 
panaudojant, be kita ko, įrangos plėtimą;

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

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB10a 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 100 % 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.

Pakeitimas 40

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

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 

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 
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leidimų skaičiaus. leidimų skaičiaus. Nepažeidžiant 4 ir 5 
dalių nuostatų ir neviršijant bendro 9 
straipsnyje nustatyto bendro leidimų 
skaičiaus, Komisija, siekdama atsižvelgti į 
leidimų kainos įtraukimo į elektros 
energijos kainą poveikį atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai, gali paskirti tiems 
įrenginiams papildomų leidimų;

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

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 1 d., 
o vėliau kas ketverius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 
8 dalies nuostatos. Komisija konsultuojasi 
su atitinkamais sektoriais ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis. 

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

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

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

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, arba investicijų 
įrenginiams ne Bendrijos šalyse, kurios 
nenustato panašių išmetamų teršalų 
kiekio apribojimų; ji taip pat atsižvelgia į:

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

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

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

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

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

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

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

d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį;
da) leidimų įsigijimo kainos perkėlimo į 
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elektros energijos kainą poveikis 
atitinkamam sektoriui arba jo daliai; 
db) poveikis žaliavų tiekimo Bendrijoje 
užtikrintumui. 

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 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Pakeitimas 41

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

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:

Ne vėliau kaip 2010 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.

- pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;
- įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus.
Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
be kita ko atsižvelgiama į bet kokius 
įpareigojančius sektorių susitarimus, 

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
atsižvelgiama į bet kokius įpareigojančius 
sektorių susitarimus, kuriuos įgyvendinant 
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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.“

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.“ 

Kol nėra tarptautinių ir privalomų 
sektoriaus susitarimų, kaip nurodyta 
anksčiau, Komisija minėtame pranešime 
išsamiai ištiria, ar tikslinga koreguoti 
tiems sektoriams ar jų dalims pagal 10a 
straipsnį nemokamai suteikiamų leidimų 
dalį, įtraukti į Bendrijos sistemą produktų, 
gaminamų pagal 10a straipsnį 
nustatytuose sektoriuose ar sektorių 
dalyse, importuotojus ir parengti pasienio 
reguliavimo mechanizmą. 

Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje, kol 

įsigalios būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos

Projektų veiklos PTEMV ir TEMV 
naudojimas Bendrijos sistemoje

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 ir prieš 
pradedant taikyti 28 straipsnio 3–4 dalis, 
taikomos šio straipsnio 2–7 dalys.

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, jie gali paprašyti 
kompetentingos institucijos, kad PTEMV ir 
TMEV, suteikti už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., pagal projektų tipus, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės, 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo 

2. Operatoriai gali paprašyti 
kompetentingos institucijos, kad PTEMV ir 
TMEV, suteikti už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., pagal projektų tipus, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino dauguma valstybių 
narių, sudarančių kvalifikuotą daugumą, 
kaip nurodyta Sutarties 205 straipsnio 2 
dalyje, būtų iškeisti į leidimus, kurie galios 
nuo 2013 m. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 

Adlib Express Watermark



AD\741419LT.doc 37/48 PE404.749v02-00

LT

2013 m. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TMEV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams iki 2013 m. parengtų 
projektų PTEMV, suteiktus už išmetamųjų 
teršalų mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m.

3. Kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos
valstybės narės.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. laikotarpiu
pagal Bendrijos sistemą patvirtino 
dauguma valstybių narių, sudarančių 
kvalifikuotą daugumą, kaip nurodyta 
Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje.

4. Jei operatoriai neišnaudoja visų 
PTEMV (TEMV), kuriuos valstybės narės 
jiems leido naudoti 2008–2012 m. 
laikotarpiu, kompetentingos institucijos 
leidžia operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

4. Kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams PTEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą nuo 2013 m., 
iškeisti į leidimus, gautus pagal naujus 
projektus, pradėtus įgyvendinti mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse nuo 2013 m.

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino dauguma 
valstybių narių, sudarančių kvalifikuotą 
daugumą, kaip nurodyta Sutarties 205 
straipsnio 2 dalyje, pirma pastraipa 
taikoma iki 2020 m. arba kol tos šalys 
ratifikuos susitarimą su Bendrija (jei tai 
įvyks anksčiau).

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, ir 
jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 

5. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TEMV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, ir 
jei tarptautinio susitarimo dėl klimato 
kaitos pasirašymas atidedamas, už 
projektus arba kitą išmetamųjų teršalų 
mažinimo veiklą gauti kreditai gali būti 
naudojami Bendrijos sistemoje remiantis 
su trečiosiomis šalimis sudarytais 
susitarimais, kuriuose apibrėžtas jų 
naudojimas. Pagal šiuos susitarimus 
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operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

operatoriai gali naudoti už projektų veiklą 
šiose trečiosiose šalyse gautus kreditus 
savo įsipareigojimams pagal Bendrijos 
sistemą vykdyti.

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų vystymąsi. 
Šiuose susitarimuose taip pat gali būti 
numatyta naudoti kreditus pagal projektus, 
kurių plane numatytas bazinis išmetamųjų 
teršalų kiekis yra mažesnis už išmetamųjų 
teršalų kiekį, kuriam išmesti pagal 10a 
straipsnyje numatytas priemones 
išduodami nemokami leidimai, arba 
mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų vystymąsi. 
Šiuose susitarimuose taip pat gali būti 
numatyta naudoti kreditus pagal projektus, 
kurių plane numatytas bazinis išmetamųjų 
teršalų kiekis yra mažesnis už išmetamųjų 
teršalų kiekį, kuriam išmesti pagal 10a 
straipsnyje numatytas priemones 
išduodami nemokami leidimai, arba 
mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.

6a. Kai įrenginiams pagal 2, 3, 4 ir 5 dalis 
naudojami kreditai, šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis pagal 
kreditus neviršija 35 % kiekio, numatyto 
sumažinti 2008–2020 m. laikotarpiu 
įrenginiams, kuriems taikoma Direktyva 
2003/87/EB.

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

7a. Komisija imasi užtikrinti, kad bet 
kokiame 5 dalyje nurodytame susitarime 
ir 7 dalyje nurodytame susitarime būtų 
numatyta kreditavimo sistema, pagal 
kurią būtų remiamas miškų želdinimas, 
atželdinimas, išmetamųjų teršalų, 
susijusių su miškų kirtimu, kiekio 
mažinimas ir kiti tvarios miškininkystės 
projektai ir veikla, įskaitant erozijos 
prevenciją ir nuotėkų valymą. Tokie 
projektai atitinka aukštos kokybės 
reikalavimus, kuriuos reikia priimti pagal 
Jungtinių Tautų nustatytą tvarką, kaip 
nurodyta 28a straipsnyje. 
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Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) 12 straipsnis papildomas šia dalimi:
1a. Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. Komisija 
pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kuriais būtų užtikrinama, jog 
emisijos leidimų rinka bus apsaugota nuo 
vidinių sandėrių ir manipuliavimo šia 
rinka. Visų pirma Komisija apsvarsto, ar 
emisijos leidimai turėtų būti laikomi 
finansiniais instrumentais pagal 
Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka) taikymo sritį1.
1 OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

Pagrindimas

Teisinė leidimų prigimtis finansų rinkoje nėra aiški. Kai kurios šalys laiko juos finansiniais 
instrumentais, prekyba kuriais yra prižiūrima finansinių paslaugų institucijos. Tuo tarpu kitos 
šalys laiko juos įprastomis prekėmis ir tik jų išvestiniai instrumentai yra laikomi finansiniais
instrumentais. Norint sustiprinti verslo pasitikėjimą ir skaidrumą būtina sukurti aiškumo. 
Prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka galėtų 
sumažinti jos patikimumą bei pakenkti investuotojų pasitikėjimui.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13a dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB.
15a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Įterpiamas šis straipsnis:
„15a straipsnis
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Keitimasis informacija ir profesinė 
paslaptis

1. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad visi sprendimai ir ataskaitos, susiję su 
leidimų kiekiu ir jų paskirstymu bei
išmetamų teršalų kiekio stebėsena, 
informavimu ir tikrinimu, bus nedelsiant 
skelbiami tokiu būdu, kad būtų 
užtikrinama galimybė visiems vienodomis 
sąlygomis greitai gauti tokią informaciją.
2. Profesinio konfidencialumo 
reikalavimai taikomi visiems asmenims, 
kurie dirbo ar dirba Komisijai arba 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms ir organizacijoms, kurioms 
Komisija arba valstybių narių 
kompetentingos institucijos patikėjo tam 
tikras užduotis. Informacija, sudaranti 
profesinę paslaptį, negali būti atskleista 
jokiam kitam asmeniui arba valdžios 
institucijai, išskyrus atvejus, numatytus 
įstatymuose, taisyklėse ar kitose 
administracinėse nuostatose.

Pagrindimas

Norint sustiprinti verslo pasitikėjimą ir skaidrumą, būtina užtikrinti, kad prekybai taršos 
leidimais bus taikomos finansinių instrumentų veiklą reglamentuojančios taisyklės. Komisijos 
ir valstybių narių vykdomas konfidencialios rinkos  informacijos skelbimas turi būti griežtai ir 
aiškiai reguliuojamas.

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) 18 straipsnis papildomas šia dalimi:
Komisija arba Komisijos paskirta 
kompetentinga institucija Bendrijos 
lygmeniu administruoja prekybą taršos 
leidimais aukcione, kuri minima 10 
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straipsnyje. Ši kompetentinga institucija 
savo veiklą koordinuoja glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybių narių 
paskirtomis kompetentingomis 
institucijomis. Ypač ji privalo užtikrinti, 
kad kompetentingoms institucijoms 
kiekvienoje valstybėje narėje bus pateikti 
išsamūs ir tikslūs duomenys apie taršos 
leidimų paskirstymą aukciono metu 
įrenginiams, kurie yra jų pavaldumo 
ribose.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2003/87/EB
25 straipsnio 1ba dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1ba. Komisija, Europos kaimynystės 
politikos ir plėtros proceso apimtyje siekia 
sudaryti susitarimus su susijusiomis 
šalimis ir įtraukti jas į Bendrijos sistemą 
arba numatyti abipusį taršos leidimų 
pripažinimą.

Pagrindimas

Ypač svarbu skatinti su ES besiribojančias trečiąsias šalis prisijungti prie ES prekybos 
apyvartinės taršos leidimais sistemos. Tai svarbu ne tik aplinkos apsaugos ir plėtros požiūriu, 
tačiau taip pat spręstų anglies dioksido nutekėjimo, susijusio su ES bendrovių persikėlimu 
„už sienos“, problemą.

Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažų kurą deginančių įrenginių, kuriems 
taikomos lygiavertės priemonės, 

Mažų įrenginių, kuriems taikomos 
lygiavertės priemonės, neįtraukimas į 
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neįtraukimas į sistemą sistemą
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. Įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus 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, ir kurių 
nominalus šiluminis našumas kurą 
deginančių įrenginių atveju yra mažesnis 
kaip 25MW, valstybės narės operatoriaus 
prašymu į Bendrijos sistemą neįtraukia, 
jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias 
sąlygas:

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

a) praneša Komisijai apie kiekvieną tokį 
įrenginį, nurodydama taikomas lygiavertes 
priemones;

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 
biomasę išmetamus teršalus;

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 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

c) patvirtina, kad jei per vienerius 
kalendorinius metus įrenginys išmes 25 
000 tonų ar daugiau anglies dioksido 
ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę 
išmetamus teršalus, arba lygiaverčių 
priemonių taikymas bus nutrauktas, 
įrenginys bus vėl įtrauktas į sistemą;

d) siekdama pasikonsultuoti su visuomene, 
paskelbia a, b ir c punktuose nurodytą 
informaciją.

d) siekdama pasikonsultuoti su visuomene, 
paskelbia a, b ir c punktuose nurodytą 
informaciją.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnis
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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 
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–
4b dalys.

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 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, kuris atitinka Europos Vadovų 
Tarybos 2007 m. kovo mėn. išvadas, 
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.

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 aukštos kokybės PTEMV, TEMV 
arba kitus pagal 4 dalį patvirtintus kreditus, 
gautus iš tarptautinį susitarimą pasirašiusių 
trečiųjų šalių.

4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir kitų 
tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 2–5 
dalyse nurodytais projektais) arba prireikus 
naudotis kitomis pagal tarptautinį 
susitarimą sukurtomis priemonėmis.

4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
kuriomis operatoriams būtų sudarytos 
sąlygos Bendrijos sistemoje naudotis ir kitų 
tipų projektais (ne tik 11a straipsnio 2–5 
dalyse nurodytais projektais) ir būtų 
užtikrinama šių projektų kokybė arba 
prireikus naudotis kitomis pagal tarptautinį 
susitarimą sukurtomis priemonėmis.

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

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
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4a. Per aštuonis mėnesius nuo 
tarptautinio susitarimo sudarymo datos 
Komisija atlieka išsamų išmetamų 
šiltnamio dujų sumažinimo, kurio 
reikalaujama pagal minėtąjį susitarimą, 
ES poveikio vertinimą, nurodo priemones, 
kurių imtasi siekiant sumažinti iki 
nurodyto kiekio, ir pateikia šį poveikio 
vertinimą, taip pat bet kurias kitas 
priemones, patvirtintas šiame susitarime, 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Šiame 
poveikio vertinime visų pirma nustatoma 
lygis, iki kurio šis tarptautinis susitarimas 
galėtų padėti labai sumažinti anglies 
dioksido nutekėjimą pramonės srityse, 
patiriančiose tarptautinę konkurenciją, 
taip pat užtikrinama, kad pramonės 
įmonėms, veikiančioms ne Bendrijoje, 
nebūtų užkraunama didelės naštos.
4b. Jei iš poveikio vertinimo rezultatų 
galima spręsti, kad tarptautinis 
susitarimas vargu ar padės labai 
sumažinti anglies dioksido nutekėjimo 
riziką pramonės srityse, patiriančiose 
tarptautinę konkurenciją, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
atitinkamą pasiūlymą dėl teisės akto. 
Šiame pasiūlyme prireikus pateikiami šie 
siūlymai: 
a) 2020 m. pakoreguoti Bendrijos leidimų 
skaičių, atsižvelgiant į tai, kad šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
Bendrija sumažino mažiau negu 
tarptautiniame susitarime Bendrijai 
nustatyta 20 % norma, atitinkanti 
Europos Vadovų Tarybos 2007 m. kovo 
mėn. išvadas;
b) operatoriai Bendrijos sistemoje gali 
naudoti PTEMV, TEMV arba kitus 
kreditus;
c) sumažinti anglies dioksido nutekėjimo 
riziką, įskaitant, be kita ko, bet kokius 
Article 10a straipsnio 1,8 ir 9 dalyje ir 10b 
straipsnyje minimus pasiūlymus.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a) Įterpiamas šis straipsnis:
„28a straipsnis

Kreditų naudojimas miškų želdinimo, 
miškų atželdinimo ir miškininkystės 

tikslais
1. Nukrypstant nuo 11a ir 28 straipsnių, 
valstybės narės leidžia įrenginių 
operatoriams naudoti papildomus 
kreditus, kurie viršytų pagal 11a straipsnį 
(6a) nurodytas ribas, iki 5 % įrenginiams, 
kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, 
numatyto sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio; šie 
kreditai gaunami:
a) įgyvendinant tvarius, patikrinamus ir 
nuolatinius miškų želdinimo ir 
atželdinimo projektus, kuriuos patvirtino 
švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) 
vykdomoji valdyba arba patikrino pagal 
Bendro įgyvendinimo priežiūros komiteto 
procedūrą;
b) vykdant tvarią, patikrinamą ir 
nuolatinę miškininkystės veiklą 
besivystančiose šalyse, su kuriomis 
pasirašytas susitarimas pagal 11a 
straipsnio 5 dalį; taip pat
c) įgyvendinant bet kokius kitus tvarius, 
patikrinamus ir nuolatinius 
miškininkystės projektus besivystančiose 
šalyse pagal 28 straipsnyje minimą 
tarptautinį susitarimą.
2. Projektai, nurodyti 1 dalies a–c 
punktuose atitinka aukštos kokybės 
reikalavimus, kuriuos Komisija turi 
priimti pagal Jungtinių Tautų nustatytą 
tvarką.
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Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.“

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21b punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21b) 30 straipsnis pakeičiamas taip:
„30 straipsnis

Peržiūra ir tolesnė plėtra

…

1. Remiantis patirtimi įgyta taikant šia 
direktyvą [...] ir atsižvelgiant į 
tarptautinio masto vystymosi 
tendencijas, Komisija parengia ataskaitą 
dėl šios direktyvos taikymo, 
išnagrinėdama šiuos klausimus:

a) … ar [...] atitinkami sektoriai [...] ir 
[...] veikla, inter alia, transporto sektorius, 
namų ūkio ir su komercine veikla susijęs 
šildymas bei žemės ūkis turėtų būti 
įtraukti į Bendrijos sistemą;
b) tobulesnis apibrėžimų, rinkliavų ir 
nuobaudų suderinimas;
c) dydžiai sprendžiant dėl smulkių 
įrengimų išbraukimo iš Bendrijos 
sistemos, kai vietoje taikomos atitinkamos 
priemonės;
d) visos būtinos priemonės siekiant 
išvengti manipuliavimo rinka ir žalingų 
spekuliacijų. …

2. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai iki 2015 m. birželio 30 d. įteikia 
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šią ataskaitą ir, jei reikalinga, prideda 
pasiūlymus.
3. Komisija kaip galima greičiau pateikia 
pasiūlymus dėl teisės akto, skirto iki 2013 
m. įtraukti laivininkystės sektorių į 
Bendrijos sistemą.
4. Komisija iki 2013 m. pateikia 
atitinkamus pasiūlymus nurodant tikslią 
datą, numatytą kelių transporto 
įtraukimui į Bendrijos sistemą, kurie būtų 
paremti visapusišku galimų įtraukimo 
variantų išlaidų, naudos ir praktinių 
klausimų vertinimu.“

Pagrindimas

Ankstesnis straipsnis dėl peržiūros tapo neaktualiu ir todėl jį reikėtų pakeisti nauju straipsniu. 
Norint stiprinti sistemos efektyvumą, prijungti naujus sektorius ir užtikrinti Europos 
Sąjungoje visiems vienodas sąlygas, būtina nuolat vykdyti sistemos peržiūrą.
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