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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Bet kuriuo 
atveju, dėl šio ambicingo ES siekio, taip 
pat dėl prekybos emisijos leidimais 
sistemos Europos ekonomikai tenka 
palyginti didelė našta tarptautiniu 
lygmeniu. Iki 2050 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
reikėtų sumažinti ne mažiau kaip 50 %, 
palyginti su 1990 m. Išmetamųjų teršalų 
kiekis turėtų būti mažinamas visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
tarptautinę aviaciją ir jūrų transportą.

Pagrindimas

Europos įmonės turi konkuruoti tarptautiniu lygmeniu, taigi iškėlus tikslą mažinti išmetamą 
CO2 kiekį jos apkrautos sąlyginai didele našta. Todėl, jeigu pavyktų pasiekti numatytus 
Lisabonos proceso tikslus, šis uždavinys turi būti išspręstas.

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kai Bendrija ir trečiosios šalys 
pasirašys tarptautinį susitarimą, kuriuo bus 
nustatytos po 2012 m. taikytinos tinkamos
pasaulinio masto priemonės, reikėtų 
sudaryti palankesnes sąlygas naudoti 
kreditus už taršos mažinimą tose šalyse. 
Prieš pasirašant tokį susitarimą, vis dėlto 
reikėtų suteikti daugiau aiškumo dėl 
galimybių ir toliau naudoti kreditus iš 
Bendrijai nepriklausančių šalių. 

(6) Kai Bendrija ir trečiosios šalys 
pasirašys tarptautinį susitarimą, kuriuo bus 
nustatytos po 2012 m. taikytinos pasaulinio 
masto priemonės, turi būti sudarytos
palankesnės sąlygos naudoti kreditus už 
taršos mažinimą tose šalyse. Prieš 
pasirašant tokį susitarimą, vis dėlto turi 
būti suteikta daugiau aiškumo dėl 
galimybių ir toliau naudoti kreditus iš 
Bendrijai nepriklausančių šalių. 

Pagrindimas

Remiantis direktyva, turi būti sukurta įpareigojanti sistema, skirta visiems, kurie dalyvauja 
skirstant taršos mažinimo kreditus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Pajamos, gautos už aukcione 
parduotus leidimus, turėtų praversti 
finansuojant didžiulį darbą, atliekamą 
kovojant su klimato kaita ir prisitaikant 
prie neišvengiamų jos padarinių. Pvz., jos 
galėtų būti skirtos šiems tikslams: mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį; prisitaikyti prie klimato kaitos 
padarinių; finansuoti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, kuriais siekiama 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos; plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
kad būtų galima įvykdyti ES įsipareigojimą 
užtikrinti iki 2020 m. 20 % visos energijos 
gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių; įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą; 
užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
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surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl iš aukciono gautų lėšų 
naudojimo šiems tikslams stebėsenos. Toks 
pranešimas neatleidžia valstybių narių nuo 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

surinkimą ir geologinį saugojimą; 
finansuoti įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą; finansuoti priemones, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią miškų 
kirtimui ir sudaryti palankesnes sąlygas 
prisitaikyti besivystančiose šalyse; spręsti 
socialinius klausimus, kaip antai galimo 
elektros kainų padidėjimo poveikis 
mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunantiems namų ūkiams. Ši dalis yra 
gerokai mažesnė už numatomas grynąsias 
viešosios valdžios institucijų pajamas iš 
aukcionų, atsižvelgiant į potencialiai 
mažesnes pelno mokesčio pajamas. Be to, 
parduodant leidimus aukcione gautas 
pajamas reikėtų panaudoti Bendrijos 
sistemos valdymo administracinėms 
išlaidoms padengti. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į savo poreikius, 
nusprendžia, kaip paskirstyti pajamas, 
reikalingas atskiroms priemonėms 
finansuoti. Reikėtų įtraukti nuostatas dėl iš 
aukciono gautų lėšų naudojimo šiems 
tikslams stebėsenos. Toks pranešimas 
neatleidžia valstybių narių nuo Sutarties 
88 straipsnio 3 dalyje numatyto 
įpareigojimo pranešti apie tam tikras 
nacionalines priemones. Šia direktyva 
neprieštaraujama jokiems būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti 
imamasi pagal Sutarties 87 ir 
88 straipsnius, rezultatams.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad vykdant aplinkos apsaugos politiką vadovaujamasi bendros 
kompetencijos principu, valstybės narės turi prisiimti atsakomybę už sprendimus dėl pajamų, 
gautų aukcione pardavus leidimus, paskirstymo atskiroms kovos su klimato kaita priemonėms 
finansuoti.

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Realu manyti, kad, remiantis 
tarptautiniu II Kioto susitarimu, bus 
nustatyti skirtingi įsipareigojimai 
pramoninėms ir sparčiai besivystančios 
ekonomikos šalims (vadinamasis bendras 
diferencijuotas požiūris). Taigi Bendrija 
turi išspręsti uždavinį, kaip veiksmingai 
prisidėti ribojant išmetamą CO2 kiekį. 
Nusprendus vadovautis minėtuoju 
susitarimu, būtų tarptautiniu lygmeniu 
pritarta tam, kad kai kuriose sparčiai 
besivystančiose šalyse būtų išmetama 
daugiau CO2. Todėl Komisija turi 
atsižvelgti į galimus konkurencijos 
iškraipymus. CO2 nutekėjimo problema 
atsiranda ne tik dėl to, kad nesilaikoma 
tarptautinio susitarimo, bet ir dėl to, kad 
pagal jį numatomi skirtingi įpareigojimai. 
Šią problemą pavyktų išspręsti sektorių 
lygmeniu patvirtinus susitarimus ir gaires.

Pagrindimas

Suprantama, kad besivystančios ekonomikos šalys prisijungs prie tarptautinio susitarimo tik 
joms nustačius tolesnę pramoninio vystymosi maržą. Jeigu bus taikomi skirtingi CO2 kiekio 
mažinimo reikalavimai, tikrai bus iškraipyta konkurencija, o ES nuolat susidurs su problema 
dėl veiksmų, kurių ji turėtų imtis perkeldama gamybą į vietas, kur taikomi ne tokie griežti 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo reikalavimai. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 

(18) Siekiant, kad Bendrijoje būtų kuo 
mažiau iškraipoma konkurencija, 
nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis ir pagal nustatytus sektorių 
santykinius taršos rodiklius, taip pat
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išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

atsižvelgiant į tarptautinius investuotojus. 
Šiose taisyklėse ir nustatant santykinius 
taršos rodiklius reikėtų atsižvelgti į 
technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą, atsinaujinančiąją energiją, 
termofikaciją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą. 
Tokiomis taisyklėmis nereikėtų skatinti 
didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir reikėtų 
užtikrinti, kad vis daugiau leidimų būtų 
parduodama aukcione. Leidimų skaičių 
būtina nustatyti prieš prasidedant prekybos 
laikotarpiui, kad tinkamai veiktų rinka. 
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą, išskyrus tuo atveju, kai elektros 
energija gaminama savo reikmėms iš 
dujų, išmestų pramoninių gamybos 
procesų metu. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione. Komisija, 
nustatydama santykinius taršos rodiklius, 
turėtų tartis su atitinkamų sektorių 
atstovais.

Pagrindimas

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage not only 
through harmonised Community-wide rules but, more importantly, through sectoral 
benchmarks discussed with those involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not included.

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
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generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility must be allowed. Their use 
for electricity generation contributes to resources conservation and reduces CO2 emissions.
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.

Under the global economic system, European undertakings are forced to compete with 
undertakings from third countries subject to different framework conditions. Distortions of 
competition arriving from less stringent CO2 requirements in third countries increase the 
danger of production activities being relocated.  The situation at international level must 
therefore be taken into account in seeking to contribute effectively to climate protection.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) Paskatinta Balyje pasiektos pažangos 
Bendrija ir toliau vadovaus deryboms dėl 
ambicingo tarptautinio susitarimo ir (arba) 
dėl tarptautinių sektorių susitarimų, 
kuriuos įgyvendinus būtų pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra 
nepadidėtų daugiau nei 2°C. Jei kitos 
išsivysčiusios šalys ir kiti pagrindiniai 
teršėjai nepasirašys šio tarptautinio 
susitarimo, padidės šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido šaltinių perkėlimas“), ir 
kartu tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija daug energijos 
naudojantiems sektoriams 100 % leidimų 
suteiks nemokamai. Šių sektorių ir sektorių 
dalių apibrėžtys ir reikalingos priemonės 
bus iš naujo įvertintos, kad veiksmų būtų 
imtasi, kai jų reikia, ir kad būtų išvengta 
per didelio kompensavimo. Jei 
konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
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energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus. 

kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos kitaip 
išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.

Pagrindimas

In order to contribute effectively to climate protection the Community must take effective 
preventive measures to prevent the relocation of production activities to third countries with 
less stringent CO2 requirements. In particular, energy-intensive sectors or subsectors are, 
because of the pressure of international competition, unable to pass on increased costs by 
raising the price of their products. Therefore additional costs resulting from emission trading 
would lead to the relocation of production, with a possibly unfavourable impact on global 
emissions. It is therefore necessary to minimise the burden through the long-term allocation 
of emission quotas free of charge.

It is important to try not only to achieve a global international agreement but also to secure 
international sectoral agreements, especially with emerging economies such as China and 
India.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Nepasiekus tarptautinio susitarimo 
dėl pasaulinio atšilimo ribojimo, Bendrija 
turėtų siekti sudaryti dvišalius ir 
daugiašalius susitarimus su didžiausią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
išmetančiais teršėjais. Komisija, 
nepaisydama dabartinių derybų rezultatų, 
turėtų imtis vadovauti Pasaulio aplinkos 
apsaugos organizacijos, kuri susietų jau 
priimtas oficialias aplinkosaugos 
nuostatas ir veiksmingas teisines 
priemones, steigimui.

Pagrindimas

Svarbu būti pasirengus galimybei, kad dabartinės derybos dėl laikotarpio po Kioto protokolo 
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įsigalėjimo nepavyks, ir svarstyti veiksmingus sprendimus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2010 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
padėties vertinimo ataskaitą kartu su bet 
kokiais tinkamais pasiūlymais, susijusiais 
su visais pramonės sektoriais, ypač su 
daug energijos vartojančiais arba su 
atskirais sektoriais, kuriems akivaizdžiai 
aktuali anglies dioksido nutekėjimo 
problema. Šių sektorių ir jų dalių 
identifikavimo kriterijai ir pati minėtųjų 
sektorių ir jų dalių identifikavimo 
procedūra, pasikonsultavus su socialiniais 
partneriais ir su susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis, turėtų būti 
nustatyta pasiūlyme, kuris teikiamas 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Šiame 
pasiūlyme turėtų būti atsižvelgta į tai, kad 
gali nepavykti pasiekti tarptautinio 
susitarimo, kuriame būtų nustatyti 
privalomi taršos mažinimo tikslai, taip pat 
numatytos galimos tarptautinių 
susitarimų alternatyvos. Komisija turėtų 
pagrįsti savo analizę vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Sektoriams, 
kuriems, kaip nustatyta, gresia didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, būtų 
galima suteikti daugiau nemokamų leidimų 
arba pradėti taikyti veiksmingą išmetamo 
anglies dioksido kiekio suvienodinimo 
sistemą, siekiant sudaryti panašias sąlygas 
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atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Komisija turėtų stebėti 
galimą poveikį konkurencingumui ir 
užimtumui, kuris būtų daromas ES 
dirbantiems gamintojams, naudojantiems 
šiuos produktus kaip gamybos žaliavą.
Visi veiksmai turėtų atitikti JTBKKK 
principus, visų pirma bendros, bet 
diferencijuotos atsakomybės ir atitinkamų 
galimybių principą, atsižvelgiant į ypatingą 
mažiausiai išsivysčiusių šalių padėtį. Jie 
taip pat turėtų atitikti tarptautinius 
Bendrijos įsipareigojimus, įskaitant PPO 
susitarimą.

Pagrindimas

Esant didelei anglies dioksido nutekėjimo rizikai, padėties vertinimo ataskaita ir siūlomi 
sprendimai turi būti susiję su visais pramonės sektoriais, ypač daug dėmesio skiriant daug 
energijos vartojantiems sektoriams ir atsižvelgiant į tai, kad sąvoka „vartojantis daug 
energijos“ teisiškai netiksli.

Siekiant užtikrinti pramonės šakų, kurioms aktuali anglies dioksido nutekėjimo problema, 
nuspėjamumą, sektorių, kuriems svarbi š problema, identifikavimo kriterijai turi būti nustatyti 
gerokai anksčiau, negu siūlo Komisija. Būtina atsižvelgti į tiesioginį ir netiesioginį poveikį ES 
dirbantiems gamintojams.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Skirstant taršos leidimus 100 % 
nemokamai, importo įtraukimas į emisijos 
leidimų prekybos sistemą nebūtinas. Taip 
būtų užtikrintas įsipareigojimų ir 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
keliamų reikalavimų suderinamumas ir 
reikštų, kad trečiosios šalys netaikys šių 
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protekcionistinių priemonių. Tuo pačiu 
būtų pagerintas derybų klimatas ir labiau 
pritarta veiksmingoms Europos išmetamo 
CO2 kiekio mažinimo priemonėms.

Pagrindimas

PPO reikalauja, kad Bendrija nediskrimuodama užtikrintų prieigą prie savo rinkos. Skirstant 
taršos leidimus daug energijos vartojantiems sektoriams 100 % nemokamai, diskriminuojamo 
pobūdžio importo įtrauktis taptų betikslė, be to, būtų kovojama su bet kokiomis valstybių 
narių protekcionistinėmis priemonėmis. Tikslas, keliamas kuriant kuo visapusiškesnę 
prekybos taršos leidimais sistemą, gali būti pasiektas tik visiškai įtikinus derybų partnerius, 
kad Bendrija, diegdama šią sistemą, nesivadovauja jokiais protekcionistiniais motyvais.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas Bendrijoje, reikėtų 
suderinti nuostatas, pagal kurias 
operatoriai Bendrijos sistemoje naudoja 
kreditus, gautus už teršalų mažinimą ne 
Bendrijoje. JTBKKK Kioto protokole 
išsivysčiusioms šalims nustatyti 2008–
2012 m. kiekybiniai išmetamųjų teršalų 
tikslai ir numatyta sukurti patvirtintus 
teršalų emisijos mažinimo vienetus 
(PTEMV) ir teršalų emisijos mažinimo 
vienetus (TEMV) (atitinkamai gaunamus 
pagal švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) ir 
bendro įgyvendinimo (BĮ) projektus) 
kuriuos išsivysčiusios šalys naudoja, kad iš 
dalies pasiektų tuos tikslus. Nepaisant to, 
kad nuo 2013 m. pagal Kioto protokolą 
nebebus galimybės gauti TEMV, nes 
priimančiosioms šalims nenustatyti nauji 
kokybiniai išmetamųjų teršalų tikslai, 
pagal švarios plėtros mechanizmą kreditus 
būtų galima gauti ir toliau. Kai bus
pasirašytas tarptautinis susitarimas dėl 
klimato kaitos, tą susitarimą pasirašiusios 
šalys turėtų nustatyti tolesnio patvirtintų 
teršalų emisijos mažinimo vienetų 

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

naudojimo sąlygos. PTEMV ir TEMV 
naudojimas turėtų būti suderinamas su 
Bendrijos nustatytu tikslu iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir skatinti energijos vartojimo 
efektyvumą, naujoves bei technologijų 
plėtrą. Kai tai padeda siekti minėtų tikslų, 
reikėtų numatyti galimybę sudaryti 
susitarimus su trečiosiomis šalimis siekiant 
sukurti paskatas mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį tose šalyse, dėl kurių dar 
labiau realiai sumažėtų šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis, kartu 
būtų skatinamos naujovės Bendrijoje 
įsisteigusiose įmonėse ir technologijų 
plėtra trečiosiose šalyse. Tokius 
susitarimus galėtų ratifikuoti daugiau nei 
viena šalis. Bendrijai sudarius tinkamą 
tarptautinį susitarimą, reikėtų suteikti 
daugiau galimybių naudotis projektų 
trečiosiose šalyse kreditais ir tuo pat metu 
nustatyti didesnius išmetamųjų teršalų 
mažinimo tikslus, siektinus naudojantis 
Bendrijos sistema. Tačiau kreditų neturėtų 
būti suteikiama švarios plėtros 
mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektams, kurie 
vykdomi sektoriuose, susiduriančiuose su 
anglies dioksido nutekėjimo rizika.

Pagrindimas

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries.  The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives.  Accordingly, measures 
should be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the 
CDM, which should not be restricted to possible partners to an international agreement.  
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.

Sectors exposed to carbon leakage should not be threatened by external competitors favoured 
through CDM and JI credits.



PE405.911v03-00 14/37 AD\742513LT.doc

LT

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
kuriose išmetama labai nedaug šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, yra labiausiai 
neapsaugotos nuo klimato kaitos padarinių. 
Todėl iš aukcionų gautas pajamas 
naudojant tam, kad besivystančios šalys 
galėtų lengviau prisitaikyti prie klimato 
kaitos poveikio, ypatingą pirmenybę 
reikėtų teikti mažiausiai išsivysčiusių šalių 
poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kad tose 
šalyse vykdoma labai nedaug ŠPM 
projektų, reikėtų garantuoti, kad po 
2012 m. kreditai už jose pradėtus projektus 
būtų pripažįstami net tuo atveju, jei nebus 
pasirašytas tarptautinis susitarimas. Ši teisė 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims turėtų 
galioti iki 2020 m., su sąlyga, kad jos iki to 
laiko ratifikuotų tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos arba sudarytų dvišalį ar 
daugiašalį susitarimą su Bendrija.

(24) Mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
kuriose išmetama labai nedaug šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, yra labiausiai 
neapsaugotos nuo klimato kaitos padarinių. 
Todėl iš aukcionų gautas pajamas 
naudojant tam, kad besivystančios šalys 
galėtų lengviau prisitaikyti prie klimato 
kaitos poveikio, ypatingą pirmenybę 
reikėtų teikti mažiausiai išsivysčiusių šalių 
poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kad tose 
šalyse vykdoma labai nedaug ŠPM 
projektų, reikėtų garantuoti, kad po 
2012 m. kreditai už jose pradėtus projektus 
būtų pripažįstami net tuo atveju, jei nebus 
pasirašytas tarptautinis susitarimas. Ši teisė 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims turėtų 
galioti iki 2020 m.

Pagrindimas

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries.  The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives. Accordingly, measures should 
be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the CDM, 
which should not be restricted to possible partners to an international agreement.  
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.   

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
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Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai metinę persvarstytos ES taršos 
leidimų prekybos sistemos (ES LPS) 
įgyvendinimo ir jos veiksmingumo 
ataskaitą. Pirmoji tokia ataskaita 
pateikiama praėjus vieniems metams po 
šios direktyvos priėmimo.

Pagrindimas

Šis procesas labai sudėtingas, taigi būtina nuolatinė institucijų stebėsena ir jų vertinimas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio b dalies 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 po to, kai Komisijai 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas, arba, labai pasikeitus įrenginio 
veiklos pobūdžiui ar jį labai išplėtus, 
atnaujintas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimas;

Pagrindimas

Dabartiniame Komisijos pasiūlyme didesniu pajėgumu pradėjęs veikti įrenginys 
nebeapibrėžiamas kaip naujas rinkos dalyvis. Taip atsiranda neatitikimas: naujiems 
įrenginiams skiriami ŠESD kreditai, o atnaujinto didesnio pajėgumo įrenginių operatoriams 
tenka dalyvauti aukcionuose. Komisijos pasiūlyme neadekvačiai traktuojami nauji ir 
atnaujinti įrenginiai, taigi vadovaujamasi ne pačiu veiksmingiausiu principu, o tai dabartinio 
proceso metu gali daryti neigiamą įtaką naujovėms.

Pakeitimas 14
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio c dalies u a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ua)atliekų panaudojimo operacijoms, 
kurios apibrėžtos 1991 m. kovo 18 d. 
Direktyvos 91/156/EEB, iš dalies 
pakeičiančios Direktyvą 75/442/EEB dėl 
atliekų, II B priede, netaikoma apibrėžtis 
„kurą deginantis įrenginys“;

Pagrindimas

Vienas iš teisės aktų dėl ES kovos su klimato kaita paketo tikslų – skatinti perdirbimą. Taigi 
nėra prasmės įtraukti perdirbimo operacijas į sistemą, pagal kurią ketinama už jas bausti.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pajamos, gautos parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, naudojamos šiais 
tikslais:

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad problema rimta ir skubiai spręstina, visos pajamos, gautos aukcione 
pardavus leidimus, turėtų būti skirtos priemonėms, skirtoms išmetamam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui mažinti, atsinaujinančiai energijai vystyti, kovoti su miškų naikinimu, 
padėti besivystančioms šalims prisitaikyti prie klimato kaitos ir nedideles pajamas 
gaunantiems namų ūkiams skatinti veiksmingiau naudoti energiją.

Pakeitimas 16
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

g) administracinėms išlaidoms, 
sudarančioms ne daugiau kaip 10 % 
gautų pajamų.

Pagrindimas

Komisijos siūlymu, tik 20 % aukcione gautų pajamų turėtų būti atidėta kovai su klimato kaita. 
Akivaizdu, kad šių lėšų nepakaks, ypač jeigu į šią sumą ketinama įtraukti administracines 
išlaidas. Siekis kompensuoti nacionalinį biudžeto deficitą neturėtų būti pagrindinis stimulas 
rengti aukcioną.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
poreikius, nusprendžia skirti pajamų 
atskiroms priemonėms, o informaciją apie 
pajamų naudojimą siekiant kiekvieno iš šių 
tikslų ir apie tai, kaip šios pajamos 
paskirstomos geografiškai, nurodo pagal 
Sprendimą Nr. 280/2004/EB teikiamose 
ataskaitose, ypač daug dėmesio skirdamos 
vidaus rinkos, valstybės paramos ir 
konkurencijos klausimams.

Komisija kasmet informuoja Europos
Parlamentą apie tai, kaip naudojamos 
pajamos, ir ypač daug dėmesio skiria 
vidaus rinkos, valstybės paramos ir 
konkurencijos klausimams.

Pagrindimas

Šis procesas labai sudėtingas, taigi būtina nuolatinė institucijų stebėsena ir jų vertinimas. 
Svarbu gerinti skaidrumą, sudaryti sąlygas vertinti, ar laikomasi 10 straipsnio 3a dalyje 



PE405.911v03-00 18/37 AD\742513LT.doc

LT

numatyto įsipareigojimo, ir užtikrinti, kad visi Sąjungos veiksmai būtų efektyviai paskirstyti.
Atsižvelgiant į tai, kad vykdant aplinkos apsaugos politiką vadovaujamasi bendros 
kompetencijos principu, valstybės narės turi prisiimti atsakomybę už sprendimus dėl pajamų, 
gautų aukcione pardavus leidimus, paskirstymo atskiroms kovos su klimato kaita priemonėms 
finansuoti.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą, kurioje vertinami 
aukcionų terminai, administravimas ir kiti 
aspektai, įskaitant, jei būtina, pasiūlymą 
dėl direktyvos. Pagal šį pasiūlymą 
siekiama užtikrinti, kad aukcionai būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant ir būtų kuo mažiau 
galimybių spekuliuoti. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma, visos 
mažos ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui arba netrukdytų siekti pagrįstai 
patvirtintų kovos su klimato kaita tikslų.
Todėl pasiūlymas turi būti pakankamai 
išsamus ir jame turėtų būti atsižvelgta, 
inter alia, į valstybėse narėse rengiamų 
aukcionų laiką ir jų rengimo dažnį, be to, 
pasiūlymas turi būti adekvačiai parengtas, 
t. y. jame turi būti keliamas klausimas dėl 
galimo aukcionų poveikio, ypač susijusio 
su:
– spekuliacija,
– tarpvalstybine konkurencija,
– įvairiais sektoriais,
– ES įmonių ir pramonės, ypač mažų ir 
vidutinių įmonių konkurencingumu,
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– infliacijos spaudimu ir
– socialine ir ekonomine sritimi.
Klausimas dėl praktinio aukcionų veikimo 
yra svarbiausia persvarstyto pasiūlymo dėl 
LPS sudedamoji dalis, todėl turėtų būti 
sprendžiamas taikant bendro sprendimo 
procedūrą.

Pagrindimas

Komisija siūlo spręsti itin svarbų papildytos LPS klausimą pagal komitologijos procedūrą. 
Labai svarbu, kad Komisija pateiktų pasiūlymą dėl bendro sprendimo procedūros taikymo.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisija siūlo spręsti itin svarbų papildytos LPS klausimą pagal komitologijos procedūrą. 
Labai svarbu, kad Komisija pateiktų pasiūlymą dėl bendro sprendimo procedūros taikymo.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis užtikrinamas toks leidimų 
paskirstymas, kad būtų skatinama naudoti 
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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.

mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, taikant sektorių 
santykinius taršos rodiklius ir
atsižvelgiant į efektyviausius metodus, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
termofikaciją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą, 
ir kad nebūtų skatinama išmesti daugiau 
teršalų. Nemokami leidimai išmesti 
teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami, išskyrus tuo atveju, kai 
elektros energija gaminama iš dujų, 
išmestų pramoninių gamybos procesų 
metu, ir naudojama paties šių gamybos 
procesų operatoriaus reikmėms. Tada 
leidimai minėtajam operatoriui suteikiami 
atsižvelgiant į šiems gamybos procesams 
taikomus santykinius taršos rodiklius.
Komisija užtikrina, kad galutiniam 
vartotojui nebūtų perleistos jokios 
nereikalingos išlaidos.

Pagrindimas

The use of waste gases from the production process for the generation of electricity 
contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity 
produced under these special circumstances should be excluded from auctioning, and 
included by the same allocation methodology as applied to respective installations of the 
producer of these gases. This corresponds with the main content of point 92 of the 
Commission Communication COM(2008)830.

The electricity production sector cannot be excluded from its own climate efforts by a 
generalised passing-on of costs.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
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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.

nemokami leidimai suteikiami šilumos 
gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą remiantis 
vienodais Bendrijos santykiniais taršos 
rodikliais, kad tiems įrenginiams būtų 
užtikrintos tokios pat sąlygos, kaip ir 
kitiems šilumos gamintojams. Šie 
santykiniai taršos rodikliai nustatomi ir 
stebimi pagal suderintą procedūrą.

Pagrindimas

Elektros energijos gamyba termofikacinėse jėgainėse yra veiksmingiausias energijos gamybos 
būdas. Todėl po 2013 m. turėtų būti užtikrintos tolesnės šios gamybos skatinimo priemonės. 
Nemokamas taršos leidimų paskirstymas – gera priemonė siekti šio tikslo.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, išskyrus tuo atveju, 
kai elektros energija gaminama iš dujų, 
išmestų pramoninių gamybos procesų 
metu, ir naudojama paties šių gamybos 
procesų operatoriaus reikmėms. Tada 
leidimai minėtajam operatoriui suteikiami 
atsižvelgiant į šiems gamybos procesams 
taikomus santykinius taršos rodiklius.

Pagrindimas

Naudojant gamybos procesų metu išmestas dujas elektros energijos gamybai, prisidedama 
prie išteklių išsaugojimo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Šiomis ypatingomis aplinkybėmis 
pagamintai elektros energijai neturėtų būti taikoma aukcionų sistema, o leidimai turėtų būti 
suteikiami pagal tuos skirstymo metodus, kurie taikomi ir šių dujų gamintojo įrenginiams. Tai 
atitinka svarbiausias Komisijos komunikato COM(2008)830 92 punkto nuostatas.
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Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Būdas, kurį Komisija siūlo klausimams dėl ES veikiančių daug energijos naudojančių įmonių, 
susiduriančių su anglies dioksido nutekėjimo problema, spręsti, priklauso nuo tarptautinių 
derybų rezultatų. Komisija ir šios įmonės turi apibrėžti priimtinus tikslus mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES ir tarptautiniu lygmenimis, kurių siekiant išties 
pavyktų patikimai sumažinti išmetamą šių dujų kiekį ES ir užsienyje.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas
Turėtų būti kuo greičiau priimtas sprendimas dėl sektorių, susiduriančių su anglies dioksido 
nutekėjimo problema, ir imtasi atitinkamų veiksmų. 
Kas trejus metus iš naujo vertinant konkrečius sektorius tik be reikalo padaugės neaiškumų, o 
tai gali daryti neigiamą poveikį investicijoms.
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Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis procesas labai sudėtingas, taigi būtina nuolatinė institucijų stebėsena ir jų vertinimas.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuris į I priedą neįtrauktas sektorius, 
remdamasis nauja rinkos informacija, 
gali kasmet kreiptis į Komisiją su prašymu 
iš naujo įvertinti, ar jis tebelaikomas 
jautriu sektoriumi anglies dioksido 
nutekėjimo problemos požiūriu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą, Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas 
per produktų kainas kartu neužleisdamas 
savo tarptautinės konkurencinės padėties; 
ji taip pat atsižvelgia į:

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) dabartinę ir numatomą rinkos struktūrą, 
atitinkamą geografinę ir produktų rinką, 
užimtumą ir ekonominę svarbą, sektorių 
tarptautinę konkurenciją, atkreipdama 
dėmesio į transporto išlaidas;

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tiesioginį ir netiesioginį numatyto 
energijos ir kai kurių žaliavų kainų 
didėjimo dėl klimato politikos poveikį;

Pakeitimas 30
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) šalutinius išlaidų perleidimo 
galutiniam vartotojui socialinius 
padarinius;

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Komisija visur pasiūlyme nurodo su anglies nutekėjimo problema susiduriančius sektorius ir 
jų dalis, taigi, siekiant išvengti painiavos, visur turėtų būti vartojamos tos pačios sąvokos.

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų 
sumažės pasaulinis šiltnamio efektą 

Ne vėliau kaip 2010 m. sausio mėn. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir į tai, kiek šis
susitarimas atitinka Ia priede (naujas) 
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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:

išvardytus kriterijus, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
sektorių ar jų dalių, kurie turėtų būti 
laikomi problemiškais anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos požiūriu. Šie sektoriai 
ar jų dalys nustatomi konsultuojantis su 
socialiniais partneriais, susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis ir su Europos 
Parlamentu atsižvelgiant į tai, kad gali 
nepavykti pasiekti tarptautinio susitarimo, 
pagal kurį numatyta siekti privalomų 
taršos mažinimo tikslų.

Pagrindimas

Siekiant iš anksto informuoti pramonės šakų, susiduriančių su anglies dioksido nutekėjimo 
problema, atstovus, data turi būti paankstinta.

Galimas tarptautinis susitarimas turi būti vertintinas kiekybiniu požiūriu ir patikimas. Jame 
turėtų būti nurodytas atitinkamas Komisijos pasiūlytas taršos mažinimo rodiklis.

Parlamentas ir Taryba turi būti informuoti apie Komisijos pasiūlymą ir jam pritarti, o 
sektoriai ir jų dalys, kuriuose susiduriama su anglies dioksido nutekėjimo problema, turi būti 
nustatomi konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vertinant, kokios priemonės yra tinkamos, 
ir įvardijant sektorius ar jų dalis, kurie, 
remiantis 10a straipsnio 8 ir 9 dalių 
nuostatomis, laikomi problemiškais, nes 
susiduria su didele anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, lemiamas veiksnys yra 
įpareigojantys sektorių susitarimai, 
kuriuos įgyvendinant pasaulinis 
išmetamųjų teršalų kiekis mažėja tiek, kad 
būtų galima veiksmingai kovoti su klimato 
kaita, ir kuriuos galima stebėti, tikrinti ir 
taikyti privalomas vykdymo užtikrinimo 
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priemones.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna.

Įrenginys, kurio eksploatacija nutraukiama, 
nemokamų leidimų nebegauna, o visi likę 
jam išduoti leidimai arba atitinkama suma 
grąžinama kompetentingoms 
institucijoms. Komisija užtikrina 
veiksmingą įgyvendinimo nacionaliniu 
lygmeniu procesą, taip pat griežtą 
valstybės paramos ir konkurencijos 
nuostatų taikymą, ypač siekdama užkirsti 
kelią piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi atvejams. Šiuo tikslu Komisija 
kas tris mėnesius skelbia energijos kainas 
galutiniams vartotojams klasifikuodama 
duomenis pagal įmones, sektorius ir 
valstybes nares. Komisijos rengiamuose 
kainų skelbimuose atskirai nurodoma 
galutinio vartotojo mokamos kainos dalis, 
skirta ES LPS.

Pagrindimas

Bet kurio nustojusios veikti įrenginio, kuriam suteikta nemokamų leidimų, operatoriui nebus 
leidžiama parduoti likusių leidimų rinkoje – šie leidimai turės būti grąžinti valstybei narei. 
Taip siekiama išvengti piktnaudžiavimo sistema. 

Be to, Komisija turi užtikrinti, kad būtų griežtai taikomos ir stebimos valstybės paramos ir 
konkurencijos taisyklės.

Visos susijusios šalys, pradedant pramonės atstovais ir baigiant galutiniais vartotojais, 
siekdamos išvengti rinkos iškraipymų, turi reikalauti, kad jiems visuomet būtų užtikrintas 
kainų skaidrumas. Todėl Komisija turi nuolat skelbti energijos produktų kainas, kurias moka 
galutinis vartotojas.

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kol dar neįsigaliojo būsimas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos ar bet kuris 
kitas tarptautinis sektorių susitarimas ir 
prieš pradedant taikyti 28 straipsnio 3–
4 dalis, taikomos šio straipsnio 2–7 dalys. 
Tačiau šių dalių nuostatos netaikomos 
ŠPM ir BĮ kreditams, gautiems 
įgyvendinant projektus sektoriuose, 
kuriuose susiduriama su anglies dioksido 
nutekėjimo rizika.

Pagrindimas

Siekiant kiekybiškai ir patikimai mažinti taršą, svarbus ne tik siekis sudaryti pasaulinį 
tarptautinį susitarimą – svarbūs ir tarptautiniai sektorių susitarimai, ypač tie, kurie sudaromi 
su sparčiai vystomos ekonomikos šalimis, pvz., su Kinija ir Indija.

Sektoriams, kuriuose susiduriama su anglies dioksido nutekėjimo problema, neturėtų būti 
keliama išorės konkurentų, beisnaudojančių ŠPM ir BĮ kreditais, grėsmė.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Svarbus ne tik siekis sudaryti pasaulinį tarptautinį susitarimą – svarbūs ir tarptautiniai 
sektorių susitarimai, ypač tie, kurie sudaromi su sparčiai vystomos ekonomikos šalimis, pvz., 
su Kinija ir Indija.
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Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrija ir jos valstybės narės leidžia 
vykdyti projekto veiklą tik jei visų projekto 
dalyvių būstinė yra šalyje, pasirašiusioje su 
tokiais projektais susijusį tarptautinį 
susitarimą, arba šalyje, ar federalinei 
valdžiai atskaitingame arba regioniniame 
administraciniame vienete, susijusiame su 
Bendrijos sistema pagal 25 straipsnį.

Bendrija ir jos valstybės narės leidžia 
vykdyti projekto veiklą tik jei visų projekto 
dalyvių būstinė yra šalyje, pasirašiusioje su 
tokiais projektais susijusį tarptautinį 
susitarimą, arba šalyje, ar federalinei 
valdžiai atskaitingame arba regioniniame 
administraciniame vienete, susijusiame su 
Bendrijos sistema pagal 25 straipsnį. Tai 
netaikoma ŠPM ir BĮ kreditams, gautiems 
įgyvendinant projektus sektoriuose, 
kuriuose susiduriama su anglies dioksido 
nutekėjimo rizika.

Pagrindimas

Sektoriams, kuriuose susiduriama su anglies dioksido nutekėjimo problema, neturėtų būti 
keliama išorės konkurentų, beisnaudojančių ŠPM ir BĮ kreditais, grėsmė.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ataskaitų apie ją teikimo reikalavimuose 
nurodomas galimas tų dujų poveikis 
visuotiniam atšilimui.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad sistema būtų nuspėjama, būtina nustatyti datą.

Pakeitimas 39

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Reglamente atsižvelgiama į tiksliausius 
bei naujausius turimus mokslinius 
duomenis, ypač duomenis, gautus taikant 
TIPK; be to, operatoriams nustatomi
reikalavimai teikti ataskaitas apie emisiją, 
susijusią su daug energijos suvartojančių 
sektorių, galinčių konkuruoti tarptautiniu 
lygmeniu, produkcijos gamyba.
Reglamente taip pat nustatomi finansinių 
institucijų, dalyvaujančių prekiaujant 
leidimais, atskaitomybės reikalavimai.

taip pat gali būti nustatyti reikalavimai 
nepriklausomai patikrinti tokią informaciją. 
Į šiuos reikalavimus gali būti įtrauktas 
reikalavimas teikti ataskaitas apie gaminant 
elektros energiją išmetamus teršalus, 
kuriems taikoma Bendrijos sistema ir kurie 
susiję su tokios produkcijos gamyba.

Taip pat nustatomi reikalavimai 
nepriklausomai patikrinti tokią informaciją. 
Į šiuos reikalavimus gali būti įtrauktas 
reikalavimas teikti ataskaitas apie gaminant 
elektros energiją išmetamus teršalus, 
kuriems taikoma Bendrijos sistema ir kurie 
susiję su tokios produkcijos gamyba.

Pagrindimas

Aukcionuose dalyvaujančios finansinės institucijos turi vadovautis aiškiomis procedūrinėmis 
taisyklėmis.

Pakeitimas 40
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/87/EB
15 straipsnio b punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant suinteresuotosioms šalims užtikrinti padėties nuspėjamumą, būtina nustatyti datą.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be 24 straipsnyje numatyto įtraukimo 
Komisija dar gali patvirtinti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su leidimų išdavimu 
valstybių narių administruojamiems 
projektams, kuriuos vykdant šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
mažinamas ne pagal Bendrijos sistemą. 
Komisija pašalina ŠPM ir BĮ kreditus iš 
projektų, įgyvendinamų sektoriuose, 
kuriuose susiduriama su anglies dioksido 
nutekėjimo rizika.

Pagrindimas

Sektoriams, kuriuose susiduriama su anglies dioksido nutekėjimo problema, neturėtų būti 
keliama išorės konkurentų, beisnaudojančių ŠPM ir BĮ kreditais, grėsmė.
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Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Mažesnio kaip 50 MW nominalaus 
šiluminio našumo kurą deginančius 
įrenginius, iš kurių išmestas teršalų 
(išskyrus CO2, kuris neišvengiamai 
išmetamas naudojant žaliavas ir teršalus, 
išmetamus naudojant biomasę) kiekis, apie 
kurį pranešta kompetentingai institucijai, 
kiekvienais iš paskutiniųjų 3 metų yra 
mažesnis kaip 25 000 tonų CO2
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:

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 CO2
ekvivalento, išskyrus CO2, kuris 
neišvengiamai išmetamas naudojant 
žaliavas ir teršalus, išmetamus naudojant 
biomasę;

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 CO2 ekvivalento, 
išskyrus CO2, kuris neišvengiamai 
išmetamas naudojant žaliavas ir teršalus, 
išmetamus naudojant biomasę, 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.
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Pagrindimas

Siekiant vengti nereikalingų administracinių išlaidų ir biurokratinės naštos bei skatinti 
sistemos veiksmingumą, mažų įrenginių operatoriams turėtų būti suteikiama galimybė 
nedalyvauti sistemoje, jeigu taikomos atitinkamos administracinės naštos, su kuria susiduria 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), mažinimo priemonės. Nedideli įrenginiai sudaro trečdalį 
visų sistemai priklausančių įrenginių ir išmeta tik 2 proc. viso išmetamų teršalų kiekio.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisymai po būsimo tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos sudarymo

Taisymai po būsimo tarptautinio susitarimo 
ar tarptautinių sektorių susitarimų dėl 
klimato kaitos sudarymo

Pagrindimas

Siekiant kiekybiškai ir patikimai mažinti taršą, svarbus ne tik siekis sudaryti pasaulinį 
tarptautinį susitarimą – svarbūs ir tarptautiniai sektorių susitarimai, ypač tie, kurie sudaromi 
su sparčiai vystomos ekonomikos šalimis, pvz., su Kinija ir Indija.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Siekiant kiekybiškai ir patikimai mažinti taršą, svarbus ne tik siekis sudaryti pasaulinį 
tarptautinį susitarimą – svarbūs ir tarptautiniai sektorių susitarimai, ypač tie, kurie sudaromi 
su sparčiai vystomos ekonomikos šalimis, pvz., su Kinija ir Indija.

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kitais metais po 1 dalyje minimo 
tarptautinio susitarimo ar tarptautinių 
sektorių susitarimų 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.

Pagrindimas

Siekiant kiekybiškai ir patikimai mažinti taršą, svarbus ne tik siekis sudaryti pasaulinį 
tarptautinį susitarimą – svarbūs ir tarptautiniai sektorių susitarimai, ypač tie, kurie sudaromi 
su sparčiai vystomos ekonomikos šalimis, pvz., su Kinija ir Indija.

Pakeitimas 46

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

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

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

Pagrindimas

Sektoriams, kuriuose susiduriama su anglies dioksido nutekėjimo problema, neturėtų būti 
keliama išorės konkurentų, beisnaudojančių ŠPM ir BĮ kreditais, grėsmė.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 punktas papildomas tokiu sakiniu: Išbraukta.
„Skaičiuojant bendrą kurą deginančių 
įrenginių pajėgumą, į vienetus, kurių 
nominalus šiluminis našumas mažesnis 
nei 3 MW, neatsižvelgiama.“

Pagrindimas

Dėl daugybės nedidelių įrenginių, sujungtų siekiant apskaičiuoti visą taršą, neįmanoma 
pasiekti 27 straipsnyje nurodyto tikslo neatsižvelgti į mažus įrenginius.

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IA PRIEDAS
MINIMALŪS REIKALAVIMAI, 
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TAIKYTINI TARPTAUTINIAM 
SUSITARIMUI

Tarptautinis susitarimas, į kurį 
įtraukiamos daug energijos naudojančios 
ir su didele anglies dioksido nutekėjimo 
rizika susiduriančios pramonės šakos, 
arba su šiomis pramonės šakomis susijęs 
tarptautinis sektorių susitarimas turi 
atitikti šiuos kriterijus, siekiant, kad 
minėtosioms pramonės šakoms būtų 
sudarytos vienodos sąlygos:

i) turi dalyvauti valstybės, kurių kritinė 
masė atitinka mažiausiai 85 % gamybos,

ii) turi būti nustatyti panašūsi išmetamo 
CO2 kiekio mažinimo tikslai,
iii) turi būti taikomos panašios taršos 
mažinimo sistemos, kurių poveikis, 
daromas visų dalyvaujančių valstybių 
arba valstybių, kurios sektoriuose, 
susijusiuose su ES LPS, vadovaujasi 
kitokiais išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
tikslais, būtų panašus,
iv) konkuruojančioms medžiagoms turi 
būti taikomi panašūs apribojimai 
atsižvelgiant į naudojimo ciklus,
v) turi būti taikoma veiksminga 
tarptautinė stebėsenos ir tikrinimo 
sistema.

Pagrindimas

Tai atitinka 10b straipsnio pakeitimą.
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