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Pakeitimas 132
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į produktų kainą reikėtų įtraukti visą anglies junginių kainą siekiant skatinti rinką rinktis 
klimatui palankesnį vartojimą. Nemokamas paskirstymas iškraipo rinkos mechanizmo 
veikimą, o visus leidimus parduodant aukcionuose nebūtų reikalingas didelis biurokratinis 
aparatas ir būtų veiksmingai atlyginama geriausius rezultatus rodantiems dalyviams.  Anglies 
dioksido nutekėjimas ir nesąžininga konkurencija, kurią Europos gaminiams sudaro trečiųjų 
šalių, neįsipareigojusių sudaryti visuotinį tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, gaminiai 
turėtų būti neutralizuojami pasitelkus importui taikomą reikalavimą dėl leidimo.

Pakeitimas 133
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 

Išbraukta.
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suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 % 
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų.

Or. en

Pagrindimas

Firmoms neturėtų būti suteiktas septynerių metų pereinamasis laikotarpis, kol jos nepadengė 
aplinkos išlaidų, susijusių su CO2 dujų emisija.

Pakeitimas 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) Kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią būtų suteikiami nemokami 
leidimai, kiek galima remiantis sektoriui 
būdingomis gairėmis.

Or. en

Pagrindimas

Gamybos pramonė susiduria su tarptautine konkurencija. Dėl leidimų pardavimo 
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aukcionuose kylia rizika šioms pramonės šakoms ir ekonomikai, bet neprisidedama prie 
direktyvos aplinkos apsaugos tikslų. Nustatyta viršutinė 21 proc. riba, ir ji bus pasiekta 
mažinant leidimų skaičių, neatsžvelgiant į tai, ar bus rengiami aukcionai. Todėl gamybos 
pramonei reikėtų skirti nemokamus leidimus remiantis taršos rodikliais, kol neveikia 
tarptautinis susitarimas, kuris užtikrintų vienodas sąlygas konkurentams pasauliniu mastu.

Pakeitimas 135
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) Visiems kitiems Bendrijos sistemai 
priklausantiems sektoriams teršalų 
išmetimo teises reikės pirkti aukcionuose 
iki 2013 m., jei bus pasiektas tarptautinis 
susitarimas. 

Or. en

Pagrindimas

Efektyviausia ir labiausiai pageidaujama sistema nuo 2013 m. yra teršalų išmetimo teisių 
pardavimas aukcionuose visiems sektoriams. Pasiekus tarptautinį susitarimą, neliks anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos.

Pakeitimas 136
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

priklausantiems sektoriams reikėtų 
numatyti pereinamojo laikotarpio sistemą, 
pagal kurią 2013 m. nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius būtų 80 % 
kiekio, kuris atitinka tų įrenginių išmestą 
2005–2007 m. viso Bendrijos išmetamųjų 
teršalų kiekio procentinę dalį, kaip viso 
metinio Bendrijos leidimų skaičiaus 
proporcija. Po to nemokamų leidimų 
skaičių reikėtų mažinti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis taip, kad 2020 m. 
nemokamų leidimų nebeliktų. Kol nėra 
pasiekta tarptautinio susitarimo, kuris 
užtikrintų vienodas sąlygas ES emisijos 
leidimų prekybos sistemoje sektoriuose, 
Komisija turėtų nustatyti sektorius, kurie 
susiduria su neproporcingomis kliūtimis, 
atsirandančiomis dėl leidimų pardavimo 
aukcionuose, ir jie galėtų būti atleisti nuo 
dalyvavimo aukcionuose.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie sektoriai susidurs su neproporcingai didelėmis kliūtimis dėl dalyvavimo 
aukcionuose (pvz., sektoriai, kuriuose sunaudojama daug energijos). Šiems sektoriams galėtų 
būti padaryta išimtis.

Pakeitimas 137
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Jei nesudaroma tarptautinio 
susitarimo, sektoriams, kurie susiduria su 
realia anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
reikėtų numatyti kitokią sistemą. Siekiant 
išspręsti šią problemą, sektoriams, 
kuriems būdinga rizika, reikėtų skirti 
nemokamus leidimus iki 80 proc. jų 
vidutinio išmetimo 2005–2007 m. kiekio.
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Or. en

Pagrindimas

Kol nėra pasiekta tarptautinio susitarimo, išlieka anglies dioksido nutekėjimo rizika. Sunku 
surasti įrodymų šios rizikos mastui, bet dėl atsargumo mes norime leisti skirti nemokamus 
leidimus (remiantis taršos rodikliais) sektoriams, kuriems būdinga didelė rizika. Jei bus 
pasirašytas visuotinis tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, anglies dioksido nutekėjimo 
rizika bus nedidelė, nes leidimai bus įsigyjami aukcionuose. Todėl leidimų pardavimas 
aukcionuose turėtų tapti leidimų skyrimo būdu, kai tik minėtas susitarimas bus priimtas.

Pakeitimas 138
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

Į produktų kainą reikėtų įtraukti visą anglies junginių kainą siekiant skatinti rinką rinktis 
klimatui palankesnį vartojimą. Nemokamas paskirstymas iškraipo rinkos mechanizmo 
veikimą, o visus leidimus parduodant aukcionuose nebūtų reikalingas didelis biurokratinis 
aparatas ir būtų veiksmingai atlyginama geriausius rezultatus rodantiems dalyviams.  Anglies 
dioksido nutekėjimas ir nesąžininga konkurencija, kurią Europos gaminiams sudaro trečiųjų 
šalių, neįsipareigojusių sudaryti visuotinį tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, gaminiai 
turėtų būti neutralizuojami pasitelkus importui taikomą reikalavimą dėl užsienio leidimo.

Pakeitimas 139
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo 
mažiau iškraipoma konkurencija. Šiose 
taisyklėse reikėtų atsižvelgti į 
technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą, atsinaujinančiąją energiją ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 16 ir 17 konstatuojamųjų dalių pakeitimais.

Pakeitimas 140
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo tvarka 
sektoriams, kuriems būdinga rizika, turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai), kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 



PE409.584v01-00 10/96 AM\733252LT.doc

LT

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.

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.

Or. en

Pagrindimas

Taršos rodiklių naudojimas yra svarbus tik sektoriams, kuriems būdinga rizika, kadangi 
nemokami leidimai suteikiami tik įrenginiams šiuose sektoriuose pagal to paties autoriaus 
pakeitimą 17a (naujoje) konstatuojamoje dalyje. 

Pakeitimas 141
Irena Belohorská

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 

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

taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, taip pat 
į potencialą (įskaitant techninį) sumažinti 
išmetimą, pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Nors elektrines lanko krosnis 
galima naudoti kaip alternatyvų gamybos 
būdą, šiose suvienodintose taisyklėse taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į teršalus, 
kurių atsiranda dėl degiųjų išmetamųjų 
dujų, kai šių išmetamųjų dujų susidarymo 
negalima išvengti sudėtiniame rūdos 
apdorojimo procese gaminant plieną, ypač 
proceso deguonies aukštakrosnėse metu, 
ir suteikti nemokamus leidimus gamybos 
procesams, kur susidaro šios dujos. 
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 bei aušinimo rinkose.
Be to, reikia vengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo pramonės 
veikloje, vykdomoje įrenginiuose, 
kuriuose darbą atlieka tas pats 
operatorius arba subrangovas. 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. 
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reikėtų parduoti aukcione. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas remiasi pranešėjo 5 pakeitimu, bet vietoj to, kad sprendimo priėmimas dėl 
išmetamųjų dujų būtų paliktas Komisijai, užtikrinama, kad šioms dujoms suteikti nemokami
leidimai bus pakankamai veiksmingi, siekiant užtikrinti jų tvarų naudojimą. Be to, šis 
pakeitimas prideda svarbų aspektą taršos rodiklių tvarkos klausimu, užtikrindamas, kad bus 
atsižvelgta į techninį potencialą sumažinti išmetamuosius teršalus.

Pakeitimas 142
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Laikantis šių suderintų 
taisyklių taip pat galima atsižvelgti į 
teršalus, kurių atsiranda dėl degiųjų 
išmetamųjų dujų naudojimo, kai šių 
išmetamųjų dujų neįmanoma išvengti 
pramonės gamybos procese; atsižvelgiant 
į tai, taisyklėse gali būti numatytos 
neapmokestinamos normos, taikomos 
įrenginių, deginančių išmetamąsias dujas, 
operatoriams, arba įrenginių, kur šios 
dujos susidaro, operatoriams. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
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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.

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 bei aušinimo rinkose.
Be to, reikia vengti nepagrįsto 
konkurencijos iškraipymo pramonės 
veikloje, vykdomoje įrenginiuose, 
kuriuose darbą atlieka tas pats 
operatorius arba subrangovas. 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.

Or. en

Pakeitimas 143
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
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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.

procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Nors elektrines lanko krosnis 
galima naudoti kaip alternatyvų gamybos 
būdą, šiose suvienodintose taisyklėse taip 
pat atsižvelgiama į teršalus, kurių 
atsiranda dėl degiųjų išmetamųjų dujų, 
susidariusių deguonies aukštakrosnėse ir 
koksavimo krosnyse, naudojimo, kai šių 
išmetamųjų dujų neįmanoma išvengti 
gaminant plieną koksavimo krosnyse ir 
aukštakrosnėse; atsižvelgiant į tai, 
taisyklėse gali būti numatytos 
neapmokestinamos normos, taikomos 
aukštakrosnėms ir koksavimo krosnims, 
kur šios dujos susidaro. 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.

Or. en

Pagrindimas

Koksavimo krosnyse susidarančios dujos yra neišvengiamas koksavimo proceso antrinis 
produktas. Tai yra gamybos proceso metu išsiskiriančios dujos, kurioms turėtų būti skiriami 
nemokami leidimai.
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Pakeitimas 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Jei nesudaroma tarptautinio 
susitarimo, kuriame būtų numatomos 
vienodos susijusių sektorių sąlygos,
nemokamų leidimų suteikimo tvarka turėtų 
būti nustatyta suderintomis Bendrijos 
lygmens taisyklėmis (santykiniai taršos 
rodikliai pagal sektorius), kad Bendrijoje 
būtų kuo mažiau iškraipoma konkurencija. 
Šiose taisyklėse reikėtų remtis technika ir  
technologijomis, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, potencialu 
(įskaitant techninį) sumažinti išmetimą,
pakaitalais, alternatyviais gamybos 
procesais, biomasės ir atsinaujinačiosios 
energijos naudojimu. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį produkcijos 
vienetui. 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. Apibrėždama principus, pagal 
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kuriuos nustatomi atskirų sektorių taršos 
rodikliai, Komisija turėtų konsultuotis su 
suinteresuotaisiais sektoriais.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas remia pranešėjo pasiūlymą pradėti taikyti suderintus taršos rodiklius. Šiam 
pasiūlymui sustiprinti pridedami paaiškinimai:

- taršos rodiklių pagrindas turi būti efektyviausios („pirmaujančios“) sistemos

- „techninis potencialas“ yra pagrindinis kriterijus, jau pateiktas esamos direktyvos III 
priedo 3 dalyje (pvz., atsižvelgiant į su gamybos procesu susijusią taršą)

- nustatant taršos rodiklius, neatsižvelgiama į anglies dvideginio surinkimą ir 
saugojimą (angl. CCS) 

- reikėtų užkirsti teršalų išmetimo padidėjimui, skaičiuojamam produkcijos vienetui, tuo 
pat metu leidžiant augimą

- reikėtų konsultuotis su suinteresuotais sektoriais.

Pakeitimas 145
Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis, tokiomis kaip sektorių taršos 
rodiklių nustatymas (bet tuo 
neapsiribojant), kad Bendrijoje būtų kuo 
mažiau iškraipoma konkurencija. Šiose 
taisyklėse reikėtų aiškiai apibrėžti sektorių 
santykinių taršos rodiklių nustatymo 
procesą, atsižvelgiant į technologijas,
kurios išmeta mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir efektyviai naudoja
energiją, pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasę, atsinaujinančiąją 
energiją ir surenka bei saugo šiltnamio 
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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.

efektą sukeliančias dujas. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį. 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 taip pat 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. Apibrėždama 
principus, pagal kuriuos nustatomi 
atskirų sektorių taršos rodikliai, Komisija 
konsultuojasi su suinteresuotaisiais 
sektoriais.

Or. en

Pagrindimas

Dėl taršos rodiklių nustatymo principų reikia susitarti su suinteresuotais sektoriais; jie taip 
pat turi atspindėti dabartinius išmetamųjų dujų kiekius ir technines galimybes sumažinti 
išmetamąsias dujas tame sektoriuje. Šiame procese galima remtis BREF dokumentuose 
minimomis technologijomis. 

Pakeitimas 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo (18) Nemokamų leidimų suteikimo 



PE409.584v01-00 18/96 AM\733252LT.doc

LT

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

pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Be to, vengiama 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės veikloje, vykdomoje 
įrenginiuose, kuriuose darbą atlieka tas 
pats operatorius arba subrangovas. 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 atvejus, kai elektros 
energiją įrenginio operatorius gamina iš 
neišvengiamai susidarančių išmetamųjų 
teršalų arba kitų atliekų ir kai elektros 
gamyba susijusi su pramoniniu šilumos 
naudojimu savo ar kitų įrenginių 
operatorių poreikiams. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione. 

Or. en
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Pagrindimas

Pirmoji pakeitimo dalis panaši į pranešėjo 5 pakeitimą: subrangovų vykdoma pramoninių 
dujų gamyba gali efektyviau naudoti energiją. Todėl nebūtų iškraipoma konkurencija. Anglies 
dvideginis, susidaręs naudojant išmetamąsias dujas, neatskiriamai susijęs su įrenginiais, 
gaminančiais šias dujas. Aukcionai tik nepagrįstai apsunkintų išlaidomis dėl šių įrenginių ir 
neskatintų nuoseklaus išmetamųjų dujų naudojimo. Elektros energija ir šiluma, pagaminti dėl 
to, kad vykdomi pramoniniai procesai, taip pat iš atliekų gaminama elektros energija, yra 
aplinkai mažai kenkiančio elektros energijos tiekimo sprendimai, susiję su šiais pramoniniais 
procesais.

Pakeitimas 147
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Nepažeidžiant 
specialių kiekvienam sektoriui nustatytų 
kriterijų, šiose taisyklėse reikėtų atsižvelgti 
į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, į bendrai 
taikomus pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir į taršos 
mažinimo potencialą, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį. 
Tokiomis taisyklėmis reikėtų skatinti 
mažintį faktinį išmetamųjų teršalų kiekį.
Leidimų skaičių būtina nustatyti remiantis 
santykiniais taršos rodikliais, 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 
lygiai taip pat taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
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laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

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. Siekiant 
patvirtinti santykinių taršos rodiklių 
nustatymo atskiruose sektoriuose 
principus, Komisija vykdo konsultacijas 
su suinteresuotomis šalimis.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiamas santykinių taršos rodiklių naudojimas ir šių klausimų reikšmė:
suderinta santykinių taršos rodiklių koncepcija paliekant galimybę atsižvelgti į specifinius 
tam tikro sektoriaus faktorius, stipri paskata gerinti rezultatus, konsultacijos su 
suinteresuotomis šalimis. Alternatyvūs gamybos procesai gali būti pripažinti santykiniais 
taršos rodikliais tik tada, jeigu jie taikomi visur. Norint pabrėžti šių santykinių taršos rodiklių 
techninę prigimtį, galiojančios direktyvos III priede paliekama nuoroda į potencialą.

Pakeitimas 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Nepažeidžiant 
specialių kiekvienam sektoriui nustatytų 
kriterijų, šiose taisyklėse reikėtų atsižvelgti 
į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, į bendrai 
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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.

taikomus pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir į taršos 
mažinimo potencialą, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį. 
Tokiomis taisyklėmis reikėtų skatinti 
mažintį faktinį išmetamųjų teršalų kiekį.
Leidimų skaičių būtina nustatyti remiantis 
santykiniais taršos rodikliais, 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 
lygiai taip pat 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. Siekiant 
patvirtinti santykinių taršos rodiklių 
nustatymo atskiruose sektoriuose 
principus, Komisija vykdo konsultacijas 
su suinteresuotomis šalimis.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiamas santykinių taršos rodiklių naudojimas ir šių klausimų reikšmė:
suderinta santykinių taršos rodiklių koncepcija paliekant galimybę atsižvelgti į specifinius 
tam tikro sektoriaus faktorius, stipri paskata gerinti rezultatus, konsultacijos su 
suinteresuotomis šalimis. Alternatyvūs gamybos procesai gali būti pripažinti santykiniais 
taršos rodikliais tik tada, jeigu jie taikomi visur. Norint pabrėžti šių santykinių taršos rodiklių 
techninę prigimtį, galiojančios direktyvos III priede paliekama nuoroda į potencialą.
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Pakeitimas 149
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Šilumos gamybos srityje, 
Europos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų prekybos sistema 
(ES LPS) reikėtų užtikrinti vienodas 
sąlygas visiems šiluminės energijos 
gamintojams, o taip pat atsižvelgti į jų 
paplitimą bei priklausomybę nuo oro 
sąlygų. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, 
kad siekiant saugoti aplinką gali būti 
vykdomas gamybos į sistemą 
nepatenkančiais įrenginiais perkėlimas į 
kitus įrenginius, o norint išvengti 
konkurencijos iškraipymo reikia uždrausti 
perkelti gamybą iš į sistemą 
nepatenkančiais įrenginiais. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir privalėtų 
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 
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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.

Or. pl

Pagrindimas

Šilumos gamintojams, aprūpinantiems centrinio šildymo sistemas, būtinybė išlaidas Europos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemai (ES LPS), įskaitant 
išlaidas leidimų įsigijimui, kurias jos privalo įskaičiuoti į vartotojams tiekiamos šilumos 
kainą, sudaro rimtą konkurencinių sąlygų iškraipymą. Tai sukelia rimtą pavojų, kad gamyba 
bus perkeliama į mažesnius įrenginius, kurie dažniausiai yra mažiau efektyvūs ir nėra 
kontroliuojami. Taigi kyla pavojus, kad išmetamos CO2 dujos bus perkeliamos iš sistemos, 
kas savo ruožtu sukels išmetamų dujų kiekio padidėjimą.   

Pakeitimas 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės, atsinaujinančiosios 
energijos, švarios energijos nešėjų, pvz., 
vandenilio, naudojimą ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą bei saugojimą. 
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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.

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, šilumos energijos ir pramoninių 
dujų 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.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu vystomos technologijos pastoviam (decentralizuota elektros energijos gamyba) ir 
nepastoviam vandenilio naudojimui visoje ES, nes jį kaip švarios energijos nešėją pasirinko 
politinius sprendimus priimantys asmenys. Jo naudojimas labai rekomenduotinas aplinkos 
pasaugos požiūriu, vertinant galutinio vartotojo lygmeniu ir lyginant CO2 naudojimo 
laikotarpio teršalų kiekio įvertinimą su kitų rūšių kuru. 

Pakeitimas 151
Lena Ek

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 

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

iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, įskaitant 
bendrą šilumos ir elektros energijos 
gamybą, pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės, atsinaujinančiosios 
energijos naudojimą 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.

Or. en

Pagrindimas

ES paskelbtas tikslas – vystyti bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą. Kartu su kitomis 
čia minėtomis technologijomis paskirstymo taisyklėmis turėtų būti aiškiai parodyta, kad 
prekyba emisijos leidimais siekiama technologijų, kurios turi didesnį CO2 išmetimo mažinimo 
potencialą, ypač bendros šilumos ir elektros energijos gamybos, vystymosi.  Šis pakeitimas 
užtikrina  nuostatų, kuriose aptariama bendra šilumos ir elektros energijos gamyba, 
nuoseklumą.
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Pakeitimas 152
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Būtina apimti visas rūšis. 

Pakeitimas 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE409.584v01-00 28/96 AM\733252LT.doc

LT

Neišdalytus naujiems rinkos dalyviams
atidėtus leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Or. pl

Pagrindimas

Gamybos proceso metu susidarantys išmetami teršalai privalo būti panaudoti iš karto po 
atsiradimo. Norint užtikrinti tokio panaudojimo naudingumą, reikėtų suteikti kaip galima 
daugiau lankstumo panaudojant šias dujas. Gamybos proceso metu susidarančių teršalų 
panaudojimas elektros energijos gamybai prisideda prie išteklių taupymo ir mažina išmetamą 
CO2 kiekį. Elektros energijai, pagamintai šiomis ypatingomis sąlygomis, netaikomas 
pardavimas aukcionuose.

Pakeitimas 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Nepažeidžiant 
specialių kiekvienam sektoriui nustatytų 
kriterijų, šiose taisyklėse reikėtų atsižvelgti 
į technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, pakaitalus, 
bendrai taikomus alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir taršos 
mažinimo potencialą, įskaitant technines 
galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį.
Tokiomis taisyklėmis reikėtų skatinti 
mažinti specifinių išmetamųjų teršalų 
kiekį. Kad tinkamai veiktų rinka, būtina 
nustatyti santykiniais taršos rodikliais 
grindžiamą leidimų skaičių. Rengiant 
taisykles taip pat reikia vengti nepagrįsto 
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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.

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

Or. en

Pagrindimas

Degiosios išmetamosios dujos, susidariusios gamybos procese, turi būti panaudojamos 
nedelsiant, kai tik susidarė. Siekiant užtikrinti, kad jos būtų veiksmingai utilizuojamos, šių 
dujų panaudojimui turi būti taikomas didžiausias lankstumas. Naudojant degiąsias 
išmetamąsias dujas, susidarančias gamybos procese, elektros energijai gaminti prisidedama 
prie išteklių išsaugojimo ir CO2 išmetimo mažinimo. Šiomis ypatingomis aplinkybėmis 
pagamintos elektros energijos atžvilgiu neturėtų būti rengiama aukcionų.

Pakeitimas 155
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

dujų ir efektyviai vartoja energiją, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Taip pat jose būtina atsižvelgti 
į palaipsnį tobulėjimą išmetamo CO2  
kiekio srityje, kas vyksta reguojant į 
technologijų plėtrą. 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.

Or. el

Pagrindimas

Technologijos ilgainiui keičiasi ir tobulėja, todėl būtina patiekti nuorodas į rodiklius, kurie 
taip pat turėtų įtakos šiame procese.
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Pakeitimas 156
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Paaiškinama, kad „pereinamasis laikotarpis“ yra paremtas tarptautinio masto susitarimu, 
kuriuo siekiama konkurencinės pusiausvyros (stengiantis vengti „anglies dioksido 
nutekėjimo“).

Pakeitimas 157
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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 apželdinimo lygį bei 
geriausias turimas technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją,
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
atsinaujinančiąją energiją ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
reikėtų užtikrinti, kad vis daugiau leidimų 
būtų parduodama aukcione. Leidimų 
skaičių būtina nustatyti prieš prasidedant 
prekybos laikotarpiui, kad tinkamai veiktų 
rinka. Rengiant taisykles taip pat reikia 
vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės įrenginiams 
tiekiamos elektros energijos ir šilumos 
energijos rinkose. Šias taisykles reikėtų 
taikyti naujiems rinkos dalyviams, 
užsiimantiems tokia pat veikla, kaip ir 
esami įrenginiai, kuriems pereinamuoju 
laikotarpiu suteikiami nemokami leidimai. 
Kad vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma 
konkurencija, naujiems rinkoms dalyviams 
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elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

nereikėtų teikti nemokamų leidimų už 
elektros energijos gamybą. Neišdalytus 
naujiems rinkos dalyviams atidėtus 
leidimus 2020 m. reikėtų parduoti 
aukcione.

Or. pl

Pagrindimas

Svarbiausia ir natūraliausia priemonė kovoje su klimato kaita yra miškų bei pievų želdinimas,
kurie neutralizuotų anglies dioksidą. Geriausių turimų technologijų panaudojimas yra būtina 
sąlyga siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pakeitimas 158
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis (santykiniai taršos rodikliai), 
kad Bendrijoje būtų kuo mažiau 
iškraipoma konkurencija. Šiose taisyklėse 
reikėtų atsižvelgti į technologijas, kurios 
išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir efektyviai vartoja energiją, taip pat 
atsižvelgti į bendrą šilumos ir elektros 
energijos gamybą, pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus, biomasės, 
atsinaujinančiosios energijos naudojimą
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 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

ES paskelbtas tikslas – vystyti bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą. Kartu su kitomis 
čia minėtomis technologijomis, paskirstymo taisyklėmis turėtų būti aiškiai parodyta, kad 
prekyba emisijos leidimais siekiama technologijų, kurios turi didesnį CO2 išmetimo mažinimo 
potencialą, ypač bendros šilumos ir elektros energijos gamybos, vystymosi.

Pakeitimas 159
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

19 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

(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 

(19) Jei kitos išsivysčiusios šalys ir kiti 
pagrindiniai teršėjai nepasirašys 
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 
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tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama 
spręsti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus. 

ir Bendrijos veiksmų nauda. 

Or. pl

Pagrindimas

„Anglies dioksido nutekėjimu“ vadinamas fenomenas, kuris iš tikrųjų yra sveika rinkos 
reakcija į taisykles, neatitinkančias Bendrijos ekonominė situacijos ir ateityje tikrai bus 
vykdomas, o ekonominiai sunkumai, susiję su sparčiai augančia finansine ir administracine 
našta valstybių narių ekonomikai vis didės. Tuo tarpu centralizuotas taršos leidimų dalijimas, 
skirtas pasirinktiems sektoriams paremti yra netinkamas ir rinkos ekonomikos požiūriu 
žalingas mechanizmas.
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Pakeitimas 160
Thomas Ulmer
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

19 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

(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 
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. 

(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 taip 
pat perims nemokamo dalijimo principą, 
paremtą Bendrijos mastu suderintais 
teisės nuostatais.
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Or. de

Pagrindiimas

Šiuo atveju orientacija į geriausią rezultatą remiantis geriausiomis turimomis 
technologijomis yra veiksmingiausias ir ekonomiškiausias sprendimas. 

Pakeitimas 161
Caroline Lucas

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 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 

(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. Jei dar nebus 
pasiekta tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos, pagal kurį būtų 
nustatoma, kiek privaloma sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, panašų į ES, ir dėl to šalyse, 
kuriose sutelkta sektoriaus, kuriam 
taikoma ES prekybos leidimais sistema ir 
kuriam neskiriama nemokamų leidimų, 
kritinė gamybos masė, bus būtina išvengti, 
kad dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų už Bendrijos ribų, nebūtų 
pakenkta Bendrijos veiksmams ir nebūtų 
anglies dioksido nutekėjimo. Reikėtų 
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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.

priimti atitinkamas nuostatas ir jas taikyti 
prekių, kurios kitaip kenktų minėtiesiems 
veiksmams, importui. Šios nuostatos 
turėtų būti neutralios poveikio aspektu. 
Siekiant pasiruošti tokiai galimybei, dėl 
kurios galėtų sumažėti aplinkosaugos 
vientisumas ir Bendrijos veiksmų nauda, 
turėtų būti nustatytos veiksmingos anglies 
dioksido poveikio sumažinimo priemonės, 
pvz., leidimų grąžinimas už importą, ir 
būtų taikomos prekių, kurioms pagaminti 
reikia daug energijos, importui į Bendriją.
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. Pagal šias nuostatas 
prekių importuotojams turėtų būti taikomi 
tokie pat reikalavimai kaip įrenginiams 
ES, kurie negauna nemokamų leidimų ir 
kurių atžvilgiu buvo nustatyta, kad esama 
didelio anglies dioksido nutekėjimo 
pavojaus, arba kurie susiduria su 
tarptautine konkurencija trečiosiose 
šalyse, kurioms netaikomi privalomi ir 
patikrinami išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 
veiksmai pagal nuo 2012 m. taikomą 
tarptautinę klimato politikos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Į produktų kainą reikėtų įtraukti visą anglies junginių kainą siekiant skatinti rinką rinktis 
klimatui palankesnį vartojimą. Nemokamas paskirstymas iškraipo rinkos mechanizmo 
veikimą, o visus leidimus parduodant aukcionuose nebūtų reikalingas didelis biurokratinis 
aparatas ir būtų veiksmingai atlyginama geriausius rezultatus rodantiems dalyviams. Anglies 
dioksido nutekėjimą ir nesąžiningą konkurenciją Europos produkcijai iš šalių, kurios 
neįsipareigojo dalyvauti visuotiniame tarptautiniame susitarime dėl klimato kaitos, reikėtų 
neutralizuoti nustatant reikalavimą grąžinti leidimus importuojant iš užsienio.
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Pakeitimas 162
Johannes Blokland

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 
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.

(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. Šių sektorių ir 
sektorių dalių, kuriems būdinga rizika, 
apibrėžtys bus iš naujo įvertintos, kad 
veiksmų būtų imtasi, kai jų reikia, ir kad 
būtų išvengta per didelio kompensavimo. 
Jei konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
egzistuoja anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, imantis priemonių galima atsižvelgti 
į elektros energijos suvartojimą gamybos 
procese nekeičiant viso leidimų skaičiaus ir 
skirti iki 80 proc. nemokamų leidimų.

Or. en



PE409.584v01-00 40/96 AM\733252LT.doc

LT

Pagrindimas

Kad būtų išvengta per didelio kompensavimo, reikia iš naujo įvertinti sektorių, kurie gali 
kreiptis dėl nemokamų leidimų, apibrėžtis, kol nėra pasiektas tarptautinis susitarimas. Daug 
energijos suvartojantiems sektoriams, kuriems gresia anglies dioksido nutekėjimo pavojus, 
galima kompensuoti nemokamais leidimais, kad sektoriai, kurių aukštos tiesioginiai ir 
netiesioginės sąnaudos, būtų traktuojami vienodai. Tačiau jiems nebus skiriami leidimai 
visam netiesioginiam teršalų išmetimui, kadangi svarbu, jog jie dirbtų stengdamiesi sumažinti 
anglies dioksido išmetimą. 

Pakeitimas 163
Anders Wijkman

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 

(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, o Kioto 
protokolo I priedą pasirašiusios šalys 
įsipareigojo sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą nuo 25 iki 40 
proc. iki 2020 m., palyginti su 1990 m. 
lygiu. Kad išliktų I priedą pasirašiusiųjų 
šalių grupės lydere, ES turės sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą iki aukštesniosios numatytos 
ribos. Jei kitos išsivysčiusios šalys ir kiti 
pagrindiniai teršėjai nepasirašys šio 
tarptautinio susitarimo, dėl to galėtų 
padidėti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekis iš įrenginių, 
išmetančių daugiau anglies dioksido
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 
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sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Komisija turėtų remti 
pasaulinių sektorių susitarimų rengimą ir 
sudarymą, o jei tokių susitarimų pasiekti 
nepavyktų, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems įrenginiams ar sektorių 
dalims iki 100 % leidimų turėtų suteikti 
nemokamai. Šių sektorių dalių ir įrenginių
apibrėžtys ir reikalingos priemonės bus iš 
naujo įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, 
kai jų reikia, ir kad būtų išvengta per 
didelio kompensavimo. Jei konkrečiuose 
įrenginiuose ar sektorių dalyse, kuriuose 
elektros energija sudaro didelę gamybos 
sąnaudų dalį ir yra veiksmingai gaminama, 
galima tinkamai pagrįsti, kad anglies 
dioksido išlakų šaltinių perkėlimo kitaip 
išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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 

(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 
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tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama 
spręsti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

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. Dėl galimybės 
prarasti nemažą rinkos įtakos dalį už 
Bendrijos ribų esantiems įrengimams, 
kurie netaiko panašių išmetamų teršalų 
kiekiui sumažinti skirtų priemonių, 
direktyvos priede reikia pateikti sąrašą 
energiją intensyviausiai naudojančių 
pramonės sektorių, kuriems ypač gręsia 
anglies dioksido nutekėjimas. Bendrija ir 
toliau suteiks visus leidimus nemokamai 
sektoriams ar jų dalims, kurie atitinka 
nustatytus kriterijus. Šių sektorių ir 
sektorių dalių apibrėžtys ir reikalingos 
priemonės bus iš naujo įvertintos, kad 
veiksmų būtų imtasi, kai jų reikia, ir kad 
būtų išvengta per didelio kompensavimo.
Jei konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
anglies dioksido išlakų šaltinių perkėlimo 
kitaip išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.

Or. pl

Pagrindimas

Pateikiant sektorius, kuriems gręsia anglies dioksido nutekėjimas, bus užtikrinamas 
skaidrumas ir teisinis apibrėžtumas. Nustačius anglies dioksido nutekėjimo pavojų, dalijant 
leidimus remiamasi santykiniais taršos rodikliais ir remiantis šiais rodikliais, 100 proc. 
leidimų suteikiama nemokamai.
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Pakeitimas 165
Peter Liese

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 
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. 

(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. Atsižvelgiant į 
galimybę prarasti didelę dalį rinkos 
įrengimams už Bendrijos ribų, kurių 
atveju nesiimama panašių pastangų 
siekiant sumažinti išmetamų dujų kiekį, 
šios direktyvos priede reikėtų pateikti 
pramonės šakas, kuriose suvartojama 
daug energijos ir kurios potencialiai 
prisideda prie anglies dioksido 
nutekėjimo.  Bendrija nustatytus anglies 
dioksido nutekėjimo pavojaus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims ir 
toliau 100 proc. leidimų suteiks 
nemokamai. Šių sektorių ir sektorių dalių 
apibrėžtys ir reikalingos priemonės bus iš 
naujo įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, 
kai jų reikia, ir kad būtų išvengta per 
didelio kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
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tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus. 

Or. de

Pagrindimas

Įvedant sąrašą sektorių, kuriuose gręsia anglies dioksido nutekėjimas sukuriamas aiškumas ir 
sustiprinamas teisinis užtikrintumas. Nustatytais anglies dioksido nutekėjimo atvejais 
skirstymas vykdomas remiantis santykiniais taršos rodikliais ir tokiu atveju 100 proc. leidimų 
suteikiama nemokamai. 

Pakeitimas 166
Vittorio Prodi

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 

(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. Kad pasiektų 
šį tikslą, Komisija turėtų kiek įmanoma ir 
tinkamu lygmeniu skatinti naują 
tarptautinį susitarimą dėl išmetamųjų 
dujų sumažinimo, kuris būtų paremtas 
principu „vienas asmuo – vienas dujų 
išmetimas“. 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 
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atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

nepalankios ekonominės sąlygos. Dėl to 
galėtų sumažėti aplinkosaugos vientisumas 
ir Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama 
spręsti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Or. en

Pakeitimas 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

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 

(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 
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konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims bei įrenginiams, įskaitant 
įrenginius, tiekiančius šilumos energiją ir 
pramonines dujas trečiosioms šalims, gali 
būti sukurtos nepalankios ekonominės 
sąlygos. Dėl to galėtų sumažėti 
aplinkosaugos vientisumas ir Bendrijos 
veiksmų nauda. Siekdama spręsti anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos problemas, 
Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia vengti bet kokio konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje, atsiradusio dėl leidimų 
skyrimo, jei specializuotų industrines dujas vartotojams gaminančių įmonių produkcija buvo 
perkelta ir jei dėl to padidėjo išmetamas anglies dioksido kiekis.    Dabar taikomų efektyvių 
pramoninių dujų gamybos metodų sutrikdymas gali turėti priešingą efektą.
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Pakeitimas 168
Nicodim Bulzesc

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 
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.

(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 ir su tuo susijusias 
ekonominius nuostolius, Bendrija 
nustatytus kriterijus atitinkantiems 
sektoriams ar jų dalims iki 100 % leidimų 
suteiks nemokamai. Šių sektorių ir sektorių 
dalių apibrėžtys ir reikalingos priemonės 
bus iš naujo įvertintos, kad veiksmų būtų 
imtasi, kai jų reikia, ir kad būtų išvengta 
per didelio kompensavimo. Jei 
konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos kitaip 
išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.
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Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva yra parengta, siekiant sumažinti aplinkai žalingus padarinius, 
atsirandančius dėl leidimų pardavimo aukcionuose, kol nėra pasirašytas tarptautinis 
susitarimas, tačiau ji tinkamai nepaaiškina neigiamų ekonominių padarinių, kurie iškiltų, jei 
tarptautiniame susitarime nebūtų numatyta vienodų sąlygų konkuruojančių tautų įmonėms.

Pakeitimas 169
Jens Holm

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 

(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 imsis atitinkamų 
veiksmų, kad sektoriai ar jų dalys atitiktų 
nustatytus kriterijus. 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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sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus. 

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. 

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų suteikti visiškai nemokamų leidimų daug energijos suvartojančioms pramonės šakų 
įmonėms, kurios išmeta daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų.  Šių pramonės šakų 
įmonės turėtų sumokėti aplinkos išlaidas, patiriamas vykdant savo veiklą, taip pat kaip ir kiti 
sektoriai, siekiant išvengti dirbtinių iškraipymų tarp veiklos rūšių vienoje ar kitoje 
nemokamus leidimus gaunančiųjų fronto pusėje. Tarptautinio konkurencingumo galima siekti 
kitomis priemonėmis, pvz., patikslinant pasienio mokesčius ar nustatant importo mokesčius, 
kuriuos moka Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos nepasirašiusios 
valstybės, įtraukti į prekybos leidimais sistemą.

Pakeitimas 170
Antonio De Blasio

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 

(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 
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konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

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  iš vienos pusės būtų 
užtikrintas nuspėjamumas ir veiksmų būtų 
imtasi, kai jų reikia, ir kad būtų išvengta 
per didelio kompensavimo iš kitos pusės.
Jei konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos kitaip 
išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.

Or. hu

Pakeitimas 171
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
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trečiosiose šalyse, kur pramonei negaliotų 
panašūs anglies dioksido apribojimai 
(„anglies dioksido nutekėjimas“), ir kartu 
tam tikriems tarptautiniu mastu 
konkuruojantiems daug energijos 
suvartojantiems Bendrijos sektoriams ar jų 
dalims gali būti sukurtos nepalankios 
ekonominės sąlygos. Dėl to galėtų 
sumažėti aplinkosaugos vientisumas ir 
Bendrijos veiksmų nauda. Siekdama spręsti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
sektorių ir sektorių dalių apibrėžtys ir 
reikalingos priemonės bus iš naujo 
įvertintos, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai gaminama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos kitaip išvengti 
negalima, imantis priemonių galima 
atsižvelgti į elektros energijos suvartojimą 
gamybos procese nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

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 įvertintos iki 
2009 m. gruodžio 30 d., kad veiksmų būtų 
imtasi, kai jų reikia, ir kad būtų išvengta 
per didelio kompensavimo. Jei 
konkrečiuose sektoriuose ar jų dalyse, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, galima tinkamai pagrįsti, kad 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos kitaip 
išvengti negalima, imantis priemonių 
galima atsižvelgti į elektros energijos 
suvartojimą gamybos procese nekeičiant 
viso leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Pramonės įmonėms yra svarbu iš anksto žinoti, ar joms reikės pirkti leidimus aukcione, ar ne, 
kad galėtų tinkamai investuoti pinigus.

Pakeitimas 172
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Sektoriai turės patys pateikti 
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įrodymus, kad jie atitinka kriterijus gauti 
lengvatas iki 2009 m. birželio 30 d., kad 
Komisija 2009 m. gruodžio mėn. galėtų 
atlikti įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Pramonės įmonėms yra svarbu iš anksto žinoti, ar joms reikės pirkti leidimus aukcione, ar ne, 
kad galėtų tinkamai investuoti pinigus.

Pakeitimas 173
Robert Goebbels

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 

(20) Norint užtikrinti, kad Europos 
prekybos teršalų leidimais rinka sugebės 
veikti efektyviai, o Europos masto 
apribojimai nepaskatins pramonės 
perkelti savo pajėgumų į šalis, kuriose 
aplinkos apsaugos reikalavimai nėra tokie 
griežti, tuo pačiu neleidžiant mažinti 
išmetamų teršalų kiekio globaliu mastu, 
daug energijos suvartojančios pramonės 
sektoriai ir sektorių dalys turėtų būti 
apimtos veiksminga sistema, kurios tikslas 
būtų sudaryti panašias sąlygas Bendrijos 
įrenginiams ir trečiųjų šalių įrenginiams, 
pvz. taikant importuotojams reikalavimus, 
panašius į tuos, kurie taikomi ES 
esantiems įrenginiams, šiuo tikslu 
privalomai reikalaujant atsisakyti leidimų.
Minimą susitarimą besivystančiose šalyse 
ketinama taikyti tik tiems subjektams, 
kurie būsimo tarptautinio susitarimo 
apimtyje nebus prisiėmę įsipareigojimų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimo klausimu, panašių į tuos, 
kuriuose prisiėmė ES; arba, naujų šalių 
atveju, tiems subjektams, kurie 
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Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima 
taikyti reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės
ir atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat 
turėtų atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

nesugebėjo imtis tinkamų, išmatuojamų, 
registruotinų ir įrodomų naujų iniciatyvų, 
kaip tai numatoma konferencijos Balyje 
metu patvirtintose gairėse. Komisija 
parengs sąrašą sektorių, kuriems gręsia 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
taikydama ypač tikslius kriterijus, 
leidžiančius įsitikinti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo pavojus buvo įvertintas tiksliai 
ir išvengti visų pavidalų per didelio 
kompensavimo. Tarptautinis pritaikymo 
mechanizmas privalo atitikti tarptautinius 
Bendrijos įsipareigojimus, o taip pat 
įsipareigojimus PPO.

Or. fr

Pagrindimas

Kai šalys griežtai nepritaria tarptautiniam susitarimui, ES privalo duoti suprasti, kad 
atsisakymas pasirašyti tokį susitarimą turės poveikio savo produkciją į Europą 
importuojantiems subjektams. 

Pakeitimas 174
Johannes Blokland

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 

(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 
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Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima 
taikyti reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės 
ir atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat 
turėtų atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti.

Or. en

Pagrindimas

To paties autoriaus pakeitime 17a (naujoje) konstatuojamoje dalyje jau buvo kalbama apie 
daug energijos naudojančius sektorius, kuriems gresia didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika.

Pakeitimas 175
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2009 m. 
birželio 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. 

Or. de

Pagrindimas

Anglies dioksido nutekėjimo pavojus naudojant santykinių taršos rodiklių modelius 
sumažinamas iki minimumo. Tačiau nėra suprantama, kodėl tvirtinimas turėtų vykti 2010 m. 
viduryje, nes tai sulėtintų būtinas investicijas. Komisijai sprendimui priimti turėtų užtekti 
vienerių metų.
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Pakeitimas 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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) Komisija ne vėliau kaip iki 2011 m. 
birželio mėn. turi peržiūrėti padėtį, 
pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
analitinę ataskaitą ir įvertintį padėtį 
atkreipiant ypatingą dėmesį į daug 
energijos naudojančius sektorius, 
kuriuose susiduriama su didele anglies 
dioksido nutekėjimo grėsme. Kartu su šia 
ataskaita turėtų būti pateikta atitinkamų 
pasiūlymų dėl nemokamai suteikiamų
leidimų kiekio reguliavimo ir dėl
veiksmingos išmetamo anglies dioksido 
kiekio suvienodinimo sistemos, kuri turėtų 
būti įtraukta į šiuos pasiūlymus kaip 
papildoma priemonė, siekiant sudaryti 
panašias sąlygas Bendrijos įrenginiams, 
kuriems gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, ir trečiųjų šalių 
įrenginiams. Pagal tokią sistemą 
importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.
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atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. pl

Pagrindimas

Vykdomas visų sektorių įvertinimas, tačiau ypač susitelkiama ties „jautriais“ sektoriais.
Paaiškinama, kad išmetamo anglies dioksido kiekio suvienodinimo sistemos naudojamos 
papildomai prie pagrindinių priemonių. Paaiškinama, kad tokios suvienodinimo sistemos gali 
būti naudojamos ir eksporto atveju.

Pakeitimas 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

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 

(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 
analitinę ataskaitą, kurioje būtų 
įvertinama padėtis, ypač atsižvelgiant į 
sektorius, kuriuose sunaudojama daug 
energijos ir kuriuose esama didelio 
anglies dioksido nutekėjimo pavojaus. Su 
šia ataskaita turėtų būti pateikiama 
atitinkamų pasiūlymų, įskaitant 
nemokamai gautų leidimų dalies 
pakeitimą ir veiksmingą anglies junginių 
poveikio išlyginimo sistemą, kaip 
papildomą priemonę, 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 
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dioksido kiekio suvienodinimo sistemą,
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų, ar būtų taikomi 
eksportui. 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.

Or. en

Pagrindimas

Atliekamas visų sektorių įvertinimas, tačiau ypatingas dėmesys skiriamas susijusiems 
sektoriams. Taip pat turėtų būti paaiškinama, kad anglies junginių poveikio išlyginimo 
sistemos turi būti taikomos kaip papildančios kitas pagrindines priemones. Taip pat reikėtų 
teikti pasiūlymus dėl iškilusių sunkumų, pvz., dėl aukštų ekeltros energijos kainų padidėjusių 
sąnaudų.

Pakeitimas 178
Anders Wijkman

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

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

dalyse ar įrenginiuose gali atsirasti anglies 
dioksido nutekėjimo rizika. Savo analizę ji
turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam tikras 
sektorius negali įskaičiuoti būtinų leidimų 
išlaidų į produktų kainas, padidėjusias dėl 
šios direktyvos nuostatų, ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 179
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 



PE409.584v01-00 60/96 AM\733252LT.doc

LT

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

socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Atsižvelgdama į tai, Komisija 
šioje direktyvoje nustatys, kuriems daug 
energijos vartojantiems sektoriams ar jų 
dalims gali grėsti anglies dioksido 
nutekėjimas. Būtina sudaryti galimybę 
papildyti anksčiau paminėtu tikslu 
parengtą sąrašą, norint užtikrinti, kad visi 
pramonės sektoriai ar sektorių dalys, 
kuriems gręsia toks pavojus, būtų 
nustatyti vėliausiai iki 2009 m. birželio 30 
d. Vėliau sąrašą galima keisti arba plėsti 
siekiant, remiantis tais pačiais kriterijais, 
reguoti į globalaus konteksto pokyčius. 
Komisija savo analizę ji turėtų pagrįsti 
vertinimu sunkumų tam tikram sektoriui  
įskaičiuojant būtinų leidimų išlaidų į 
produktų kainas ir kartu neperleidžiant 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, kurie nesiima 
panašių veiksmų išmetamųjų teršalų 
kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą. 
Panašūs įsipareigojimai, kuriuos prisiėmė 
besivystančios šalys ir tokių šalis indėlis, 
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ypač tų, kurios ekonomiškai yra labiausiai
pažengusios, privalo būti išmatuojami, 
įrodomi ir registruotini. Matavimo ir 
įrodymo metodai privalo būti pripažinti 
tarptautiniu lygiu.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi tarptautinis susitarimas bus pasirašytas 2009 m. gruodžio mėnesį, Bendrijos 
nuostatų persvarstymo nereikėtų atidėti iki 2011 m. Norint užtikrinti investicijų saugumą, 
sektoriai kuriems gręsia anglies dioksido nutekėjimas turėtų būti identifikuoti kaip galima 
anksčiau. Norint sudaryti galimybę vykti globaliems plataus masto pokyčiams, būtina turėti 
galimybę atnaujinti sąrašą. Tačiau, atnaujinimą galima atlikti vienašališkai, Europos 
lygmeniu, jeigu tarptautinėje situacijoje nebūtų jokių žymesnių pokyčių.

Pakeitimas 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Atsižvelgdama į tai, Komisija 
šioje direktyvoje nustatys, kuriems daug 
energijos vartojantiems sektoriams ar jų 
dalims gali grėsti anglies dioksido 
nutekėjimas. Būtina sudaryti galimybę 
papildyti anksčiau paminėtu tikslu 
parengtą sąrašą, norint užtikrinti, kad visi 
pramonės sektoriai ar sektorių dalys, 
kuriems gręsia toks pavojus, būtų 
nustatyti vėliausiai iki 2009 m. birželio 30 
d. Vėliau sąrašą galima keisti arba plėsti 
siekiant, remiantis tais pačiais kriterijais, 
reguoti į globalaus konteksto pokyčius. 
Komisija. Savo analizę ji turėtų pagrįsti 
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nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

vertinimu sunkumų tam tikram sektoriui  
įskaičiuojant būtinų leidimų išlaidų į 
produktų kainas ir kartu didelės rinkos 
dalies ne Bendrijoje esantiems įrenginiams, 
kurie nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį.. Jie taip pat 
turėtų atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. fr

Pagrindimas

Norint užtikrinti investicijų saugumą, sektorius kuriems gręsia anglies dioskido nutekėjimo 
pavojus būtina identifikuoti kaip galima anksčiau. Šiuo tikslu būtina priimti nuostatą, pagal 
kurią Įmonių generalinio direktorato atliktų tyrimų išvados būtų atspindimos direktyvos 
tekste. Visas sąrašas turėtų būti baigtas iki 2009 m. birželio 30 d.



AM\733252LT.doc 63/96 PE409.584v01-00

LT

Pakeitimas 181
Caroline Lucas

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 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2011 m. sausio 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. Pagal leidimų 
grąžinimo už importą sistemą
importuotojams reikėtų taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, susijusius su leidimų 
atsisakymu. Sistema 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.
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Or. en

Pagrindimas

Į produktų kainą reikėtų įtraukti visą anglies junginių kainą siekiant skatinti rinką rinktis 
klimatui palankesnį vartojimą. Nemokamas paskirstymas iškraipo rinkos mechanizmo 
veikimą, o visus leidimus parduodant aukcionuose nebūtų reikalinga tiek biurokratijos ir būtų 
atlyginama geriausius rezultatus rodantiems dalyviams. Anglies dioksido nutekėjimą ir 
nesąžiningą konkurenciją Europos produkcijai iš šalių, kurios neįsipareigojo dalyvauti 
visuotiniame tarptautiniame susitarime dėl klimato kaitos, reikėtų neutralizuoti nustatant 
reikalavimą grąžinti leidimus importuojant iš užsienio.

Pakeitimas 182
Lambert van Nistelrooij

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 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2010 m. birželio mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2009 m. 
gruodžio 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 



AM\733252LT.doc 65/96 PE409.584v01-00

LT

didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

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 arba PPO viduje 
nustatant importo tarifą prekėms, 
importuojamoms iš šalių, vykdančių 
klimatui nepalankią politiką. Iki 2009 m. 
liepos mėn. Komisija turėtų ištirti 
galimybes taikyti tokias priemones. 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.

Or. en

Pagrindimas

Kad pramonės sektoriai galėtų padaryti reikiamas investicijas, būtinas prisitaikyti prie LPS, 
svarbu, kad jie kuo anksčiau sužinotų konkrečius LPS padarinius sektoriui.

Pakeitimas 183
Antonio De Blasio

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 

(20) Todėl Komisija ne vėliau kaip iki 
2009 m. rugsėjo mėn. turėtų peržiūrėti 
padėtį, pasitarti su visais suinteresuotais 
socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki 2009 m. 
rugsėjo 30 d. Komisija turėtų nustatyti, 
kuriuose daug energijos suvartojančiuose 



PE409.584v01-00 66/96 AM\733252LT.doc

LT

sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

sektoriuose ar jų dalyse gali atsirasti 
anglies dioksido nutekėjimo rizika. Savo 
analizę ji turėtų pagrįsti vertinimu, ar tam 
tikras sektorius negali įskaičiuoti būtinų 
leidimų išlaidų į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. hu

Pakeitimas 184
Linda McAvan

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 

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

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

Or. en
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Pakeitimas 185
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimai

(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 
atitikti tarptautinius Bendrijos 

(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 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą. 
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įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą. Būtina atsižvelgti ir į žaliavų tiekimo į 
Europos Bendriją užtikrinimo klausimą, 
Ypač tokių žaliavų, kurių Europos 
pramonės įmonėms ypač trūksta. Žaliavos 
yra svarbus sėkmingo ekonomikos 
vystymosi Bendrijoje faktorius; todėl 
lemiamą reikšmę turi ilgalaikis žaliavų 
tiekimo užtikrinimas. Taip pat visi 
veiksmai turėtų atitikti tarptautinius 
Bendrijos įsipareigojimus, įskaitant PPO 
susitarimą.

Or. de

Pagrindimas

Prieiga prie žaliavų tampa pagrindiniu faktoriumi, būtinu sėkmingam ekonomikos vystymuisi 
ir todėl turi didelę ekonominę reikšmę. Kai kurioms pramonės šakoms tenkančios didelės 
išlaidos, susijusios su prekyba taršos leidimais sąlygos nuosavos produkcijos nutraukimą ir 
paskatins pirkimą iš trečiųjų šalių. Dėl to stiprėja priklausomybė nuo importo. Taip pat tai 
paskatins gamybos perkėlimą į trečiąsias šalis, kurios yra apsirūpinusios žaliavomis.

Pakeitimas 186
Jens Holm

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 

(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 
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neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, būtų galima suteikti 
daugiau nemokamų leidimų arba pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

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 pradėti 
taikyti veiksmingą išmetamo anglies 
dioksido kiekio suvienodinimo sistemą, 
siekiant sudaryti panašias sąlygas 
Bendrijos įrenginiams, kuriems gresia 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
ir trečiųjų šalių įrenginiams. Pagal tokią 
sistemą importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 187
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Dėl klausimų, susijusių su 18, 19 ir 
20 konstatuojamosiomis dalimis, nebus 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo tarp 
įrenginių, nesvarbu, ar jie yra išorės 
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valdymo įrenginiai, ar ne.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos perleidimas valdyti išorės operatoriams daugelyje sektorių leidžia sutaupyti energijos 
ir tiesiogiai (ar netiesiogiai) sumažinti kenksmingų teršalų išmetimą, palyginti su vidaus 
valdymo įrenginiais (pvz., pačių pagamintais/vadovaujamais). Reikėtų vengti bet kokio vidaus 
rinkos iškraipymo, nulemto leidimų skyrimo, dėl kurio gamyba būtų perkelta iš išorės 
valdymo įrenginių į vidaus valdymo įrenginius ir dėl kurio padidėtų išmetamas anglies 
dioksido kiekis.

Pakeitimas 188
Caroline Lucas

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 

(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 
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nustatyti tolesnio patvirtintų teršalų 
emisijos mažinimo vienetų (PTEMV) ir 
teršalų emisijos mažinimo vienetų (TEMV) 
naudojimo sąlygas. Jei toks susitarimas 
nebus pasirašytas, numačius toliau naudoti 
PTEMV ir TEMV sumažėtų šios paskatos 
veiksmingumas ir būtų sunkiau pasiekti 
Bendrijos tikslus naudoti daugiau 
atsinaujinančiosios energijos. PTEMV ir 
TEMV naudojimas turėtų būti suderinamas 
su Bendrijos nustatytu tikslu iki 2020 m. 
20 % visos energijos gauti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą, naujoves 
bei technologijų plėtrą. Kai tai padeda 
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.

nustatyti tolesnio patvirtintų teršalų 
emisijos mažinimo vienetų (PTEMV) ir 
teršalų emisijos mažinimo vienetų (TEMV) 
naudojimo sąlygas. Jei toks susitarimas 
nebus pasirašytas, numačius toliau naudoti 
PTEMV ir TEMV sumažėtų šios paskatos 
veiksmingumas ir būtų sunkiau pasiekti 
Bendrijos tikslus naudoti daugiau 
atsinaujinančiosios energijos. PTEMV ir 
TEMV naudojimas turėtų būti suderinamas 
su Bendrijos nustatytu tikslu iki 2020 m. 
20 % visos energijos gauti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir skatinti 
energijos vartojimo efektyvumą, naujoves 
bei technologijų plėtrą. 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.

Or. en

Pagrindimas

Išimčių taikymas turėtų būti visuotinio tarptautinio susitarimo, sudaryto po 2012 m., būtina 
sąlyga. Parodytas noras pasirašyti dvišalę sutartį, apimančią projektų finansavimą, net jei 
JTBKKK procesas užsitęsė, gali sutrukdyti pasiekti susitarimo tikslą.
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Pakeitimas 189
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) Siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas Bendrijoje, reikėtų 
suderinti nuostatas, pagal kurias operatoriai 
Bendrijos sistemoje naudoja kreditus, 
gautus už teršalų mažinimą ne Bendrijoje. 
JTBKKK Kioto protokole išsivysčiusioms 
šalims nustatyti 2008–2012 m. kiekybiniai 
išmetamųjų teršalų tikslai ir numatyta 
sukurti patvirtintus teršalų emisijos 
mažinimo vienetus (PTEMV) ir teršalų 
emisijos mažinimo vienetus (TEMV) 
(atitinkamai gaunamus pagal švarios 
plėtros mechanizmo (ŠPM) ir bendro 
įgyvendinimo (BĮ) projektus) kuriuos 
išsivysčiusios šalys naudoja, kad iš dalies 
pasiektų tuos tikslus. Nepaisant to, kad nuo 
2013 m. pagal Kioto protokolą nebebus 
galimybės gauti TEMV, nes 
priimančiosioms šalims nenustatyti nauji 
kokybiniai išmetamųjų teršalų tikslai, pagal 
švarios plėtros mechanizmą kreditus būtų 
galima gauti ir toliau. Kai bus pasirašytas 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos, 
tą susitarimą pasirašiusios šalys turėtų 
nustatyti tolesnio patvirtintų teršalų 
emisijos mažinimo vienetų (PTEMV) ir 
teršalų emisijos mažinimo vienetų (TEMV) 
naudojimo sąlygas. PTEMV ir TMEV 
projektai, patvirtinti būsimajame 
tarptautiniame susitarime dėl klimato 
kaitos, turėtų remti tvarumą aplinkos ir 
socialiniu požiūriais, parodyti teigiamą 
poveikį aplinkai, užkirsti kelią anglies 
dioksido nutekėjimui ir įtraukti skaidrų 
vertinimo ir patikros mechanizmą. 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. 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

ŠVM ir BĮ projektai, patvirtinti remiantis būsimu tarptautiniu susitarimu dėl klimato kaitos, 
turi būti aukštos kokybės ir sugebėti parodyti teigiamą poveikį aplinkos ir socialiniu 
požiūriais.

Pakeitimas 190
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 

(22) Bendrijos sistemos ir kitų šalių 
emisijos leidimų prekybos sistemos turėtų 
didinti paklausą gauti pajamas iš realaus, 
patikrinamo, papildomo ir nuolatinio 
emisijos sumažėjimo dėl projektų šalyse, 
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gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui 
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

kurios konstruktyviai prisideda prie 
klimato kaitos problemos sprendimo. Kai 
tik šalys ratifikuos tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, vadinamieji auksinio 
standarto tipo kreditai iš šių šalių turėtų 
būti priimami visose prekybos teršalų 
leidimais sistemose. Prognozuojamumo 
sumetimais operatoriams reikėtų suteikti 
aiškumo dėl galimybės po 2012 m. 
panaudoti auksinio standarto PTEMV ir 
auksinio standarto TEMV. Operatoriams 
turėtų būti leidžiama naudoti tokius 
kreditus vidutiniškai iki 5 proc. visos 
taršos nuo 2013 iki 2020 m., jei jie 
naudoja mažiau nei 6,5 proc. PTEMV ir 
TEMV 2005 m. taršos lygio 2008–2012 m. 
ir jei jie neviršija 2003/87/EB Direktyvos 
11a straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įgaliojimų. Taip būtų užtikrinama, kad 
2008–2012 m. operatoriai efektyviai
sumažins taršą žemiau 2005 m. lygio. Tai 
leistų sunaudoti apie 1,7 mlrd. tonų 2008–
2020 m. laikotarpiu arba 300 mln. tonų 
daugiau negu numatyta Komisijos 
pasiūlyme, t. y. apie 50 proc. numatyto 
kiekio. Kadangi valstybės narės iki 
2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV ir TEMV į kitą įsipareigojimų 
laikotarpį pagal tarptautinius susitarimus 
(PTEMV ir TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo 
atveju, jei valstybės narės nutars leisti tų 
PTEMV ir TEMV perkėlimą atsižvelgiant į 
ribotas teises perkelti tokius kreditus, 
minėtą aiškumą reikėtų užtikrinti 
reikalaujant, kad valstybės narės leistų 
operatoriams iškeisti tokius PTEMV ir 
TEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Tačiau šis reikalavimas 
neturėtų galioti ilgiau kaip iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV ir 
TEMV, jei jos nėra įsitikinusios, kad galės 
juos panaudoti vykdydamos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m. pagal projektus, 
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kurie buvo parengti iki 2013 m.

Or. en

Pakeitimas 191
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 
gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui 
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

(22) ES LPS ir kitų šalių emisijos leidimų 
prekybos sistemos turėtų didinti paklausą 
gauti pajamas iš realaus, patikrinamo, 
papildomo ir nuolatinio emisijos 
sumažėjimo dėl projektų šalyse, kurios 
konstruktyviai prisideda prie klimato 
kaitos problemos sprendimo. Kai tik šalys 
ratifikuos būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, projektų tipo kreditai, 
pripažinti pagal JTBKKK, iš šių šalių 
turėtų būti priimami visose prekybos 
teršalų leidimais sistemose. 
Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. JTBKKK tipo
standarto PTEMV ir JTBKKK tipo TEMV. 
Operatoriams turėtų būti leidžiama 
naudoti tokius kreditus vidutiniškai iki 5 
proc. visos taršos nuo 2013 iki 2020 m., jei 
jie naudoja mažiau nei 6,5 proc. PTEMV 
ir TEMV 2005 m. taršos lygio 2008–2012 
m. ir jei jie neviršija 11a straipsnio 2 
dalyje nurodytų teisių. Taip būtų 
užtikrinama, kad 2008–2012 m. 
operatoriai efektyviai sumažintų taršą 
žemiau 2005 m. lygio. Be to, tai leistų 
sunaudoti 1,9 mlrd. tonų 2008–2020 m. 
laikotarpiu arba 500 mln. tonų daugiau 
negu numatyta Komisijos pasiūlyme, t. y. 
50 proc. numatyto kiekio. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
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TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Jei ES taikys vienas taisykles ir projektų tipus JT lygmenyje, bet vėliau naudos kitokį filtrą ES 
lygmenyje, tai gali turėti neigiamos įtakos ateities deryboms su likusiomis pasaulio šalimis. 
Logiška priimti tas pačias nuostatas ES lygmenyje, jei jos jau priimtos JT lygmenyje.

Pakeitimas 192
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 
gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti PTEMV, 
TEMV ir kitus emisijos mažinimo kreditus 
iki 10,5 proc. visos jų metinės taršos, iš 
projektų tipų, patvirtintų bent vienoje 
valstybėje narėje Bendrijos sistemoje iki 
2012 m. imtinai. Kadangi valstybės narės 
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valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

iki 2015 m. negali perkelti operatorių 
turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio lankstumo, mes siūlome, kad valstybės narės pripažintų projektų tipus, kurie 
jau yra pripažinti vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 193
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti PTEMV, 
TEMV ir kitus emisijos mažinimo kreditus 
iki 10,5 proc. visos jų metinės taršos, iš 
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gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui 
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

projektų tipų, patvirtintų bent vienoje 
valstybėje narėje Bendrijos sistemoje iki 
2012 m. imtinai. Kadangi valstybės narės 
iki 2015 m. negali perkelti operatorių 
turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio lankstumo, valstybės narės turėtų pripažinti projektų tipus, kurie jau yra 
pripažinti vienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 194
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
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galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 
gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui 
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

galimybės po 2012 m. panaudoti PTEMV 
ir TEMV, iki 5 proc. kiekvienais metais,
kuriuos jie gavo už visų valstybių narių 
Bendrijos sistemoje 2008–2012 m. 
laikotarpiui patvirtintus projektų tipus. 
Kadangi valstybės narės iki 2015 m. negali 
perkelti operatorių turimų PTEMV ir 
TEMV į kitą įsipareigojimų laikotarpį 
pagal tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

BĮ ir ŠPM sertifikatų ir leistinų kiekių siejimas antrajame prekybos laikotarpyje neatitinka 
suvienodinimo siekių, kadangi antrajame prekybos laikotarpyje skirtingos šalys leidžia 
skirtingus teršalų kiekius. Jei ir po antrojo prekybos laikotarpio bus leidžiami skirtingi teršalų 
kiekiai, operatoriams ir toliau bus taikomos nevienodos sąlygos. Todėl vienoda riba tuo pat 
metu panaikins nevienodas sąlygas ir nepažeis suteiktų teisių; rekomenduojama ją nustatyti, 
siekiant išvengti teisinių ginčų su operatoriais, kurių situacija nepalanki.
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Pakeitimas 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems leista 
naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie gavo 
už visų valstybių narių Bendrijos sistemoje 
2008–2012 m. laikotarpiui patvirtintus 
projektų tipus. Kadangi valstybės narės iki 
2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV ir TEMV į kitą įsipareigojimų 
laikotarpį pagal tarptautinius susitarimus 
(PTEMV ir TEMV „perkėlimas“), ir tik 
tuo atveju, jei valstybės narės nutars leisti 
tų PTEMV ir TEMV perkėlimą 
atsižvelgiant į ribotas teises perkelti tokius 
kreditus, minėtą aiškumą reikėtų užtikrinti 
reikalaujant, kad valstybės narės leistų 
operatoriams iškeisti tokius PTEMV ir 
TEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Tačiau šis reikalavimas 
neturėtų galioti ilgiau kaip iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV ir 
TEMV, jei jos nėra įsitikinusios, kad galės 
juos panaudoti vykdydamos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m. pagal projektus, 
kurie buvo parengti iki 2013 m.

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV (iki 50 proc.), kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 
gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui 
patvirtintus auksinio tipo standarto 
projektus. Kadangi valstybės narės iki 
2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV į kitą įsipareigojimų laikotarpį 
pagal tarptautinius susitarimus (PTEMV 
„perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV 
perkėlimą atsižvelgiant į ribotas teises 
perkelti tokius kreditus, minėtą aiškumą 
reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV, suteiktus už išmetamųjų 
teršalų mažinimą iki 2012 m., į leidimus, 
kurie galios nuo 2013 m. Tačiau šis 
reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip iki 
2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV, jei 
jos nėra įsitikinusios, kad galės juos 
panaudoti vykdydamos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m. pagal projektus, 
kurie buvo parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Geriausiu atveju švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) projektai neturi įtakos klimatui: juos 
vykdant I priede išvardytoms šalims leidžiama gauti patvirtintus teršalų emisijos mažinimo 
vienetus (PTEMV) investuojant į išmetamų teršalų mažinimo projektus besivystančiose šalyse 
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ir padedant šalims, kuriose vykdomi šie projektai, užtikrinti tvarų vystymąsi. Vis dėlto iš 
ankstesnio laikotarpio patirties matyti, kad buvo patvirtinti vadinamieji nepapildomi 
projektai, kurie būtų vykdomi bet kuriuo atveju.. Todėl išmestas didesnis kiekis teršalų visame 
pasaulyje. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, reikia nustatyti aiškius aplinkos, socialinius ir 
papildomumo kriterijus. 

Pakeitimas 196
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems leista 
naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie gavo 
už visų valstybių narių Bendrijos sistemoje 
2008–2012 m. laikotarpiui patvirtintus 
projektų tipus. Kadangi valstybės narės iki 
2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV ir TEMV į kitą įsipareigojimų 
laikotarpį pagal tarptautinius susitarimus 
(PTEMV ir TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo 
atveju, jei valstybės narės nutars leisti tų 
PTEMV ir TEMV perkėlimą atsižvelgiant į 
ribotas teises perkelti tokius kreditus, 
minėtą aiškumą reikėtų užtikrinti 
reikalaujant, kad valstybės narės leistų 
operatoriams iškeisti tokius PTEMV ir 
TEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Tačiau šis reikalavimas 
neturėtų galioti ilgiau kaip iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV ir 
TEMV, jei jos nėra įsitikinusios, kad galės 
juos panaudoti vykdydamos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m. pagal projektus, 
kurie buvo parengti iki 2013 m.

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems leista 
naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie gavo 
už visų valstybių narių Bendrijos sistemoje 
2008–2012 m. laikotarpiui patvirtintus 
projektų tipus. Kadangi valstybės narės iki 
2015 m. negali perkelti operatorių turimų 
PTEMV ir TEMV į kitą įsipareigojimų 
laikotarpį pagal tarptautinius susitarimus 
(PTEMV ir TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo 
atveju, jei valstybės narės nutars leisti tų 
PTEMV ir TEMV perkėlimą atsižvelgiant į 
ribotas teises perkelti tokius kreditus, 
minėtą aiškumą reikėtų užtikrinti 
reikalaujant, kad valstybės narės leistų 
operatoriams iškeisti tokius PTEMV ir 
TEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą iki 2012 m., į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m. Tačiau šis reikalavimas 
neturėtų galioti ilgiau kaip iki 2014 m. 
gruodžio 31 d., nes valstybių narių 
nereikėtų įpareigoti pripažinti PTEMV ir 
TEMV, jei jos nėra įsitikinusios, kad galės 
juos panaudoti vykdydamos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus. Operatoriams 
reikėtų suteikti tokias pat garantijas dėl 
PTEMV, suteiktų už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m. (išskyrus stambių 
hidroenergijos projektų PTEMV) pagal 
atsinaujinančios energijos ir paklausos 
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efektyvumo projektus, kurie buvo parengti 
iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nenuoseklu daryti išimtis pramonės sektoriams, kurie dažnai susiduria su anglies 
dioksido nutekėjimu. Švaraus vystymosi mechanizmo (CDM) investicijos į šiuos sektorius 
turėtų būti de facto pripažįstamos finansinės priemonės apsisaugoti nuo anglies dioksido 
nutekėjimo.

Pakeitimas 197
Caroline Lucas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Jei tarptautinio susitarimo 
sudarymas bus atidėtas, reikėtų numatyti 
galimybę pasirašant susitarimus su 
trečiosiomis šalimis panaudoti kreditus iš 
labai kokybiškų projektų Bendrijos 
leidimų prekybos sistemoje. Tokiais 
dvišaliais arba daugiašaliais susitarimais 
būtų galima sudaryti sąlygas Bendrijos 
sistemoje ir toliau pripažinti projektus, už 
kuriuos PTEMV suteikiami iki 2012 m., 
bet vėliau pagal Kioto protokolą tokios 
galimybės nebebus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išimtys BĮ turėtų būti visuotinio tarptautinio susitarimo, sudaryto po 2012 m., būtina sąlyga. 
Parodytas noras pasirašyti dvišalę sutartį, apimančią projektų finansavimą, net jei JTBKKK 
procesas užsitęsė, gali sutrukdyti pasiekti susitarimo tikslą.
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Pakeitimas 198
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Jei tarptautinio susitarimo sudarymas 
bus atidėtas, reikėtų numatyti galimybę 
pasirašant susitarimus su trečiosiomis 
šalimis panaudoti kreditus iš labai 
kokybiškų projektų Bendrijos leidimų 
prekybos sistemoje. Tokiais dvišaliais arba 
daugiašaliais susitarimais būtų galima 
sudaryti sąlygas Bendrijos sistemoje ir 
toliau pripažinti projektus, už kuriuos 
PTEMV suteikiami iki 2012 m., bet vėliau 
pagal Kioto protokolą tokios galimybės 
nebebus.

(23) Jei tarptautinio susitarimo sudarymas 
bus atidėtas, reikėtų numatyti galimybę 
pasirašant susitarimus su trečiosiomis 
šalimis panaudoti kreditus iš labai 
kokybiškų projektų Bendrijos leidimų 
prekybos sistemoje. Tokiais dvišaliais arba 
daugiašaliais susitarimais būtų galima 
sudaryti sąlygas Bendrijos sistemoje ir 
toliau pripažinti projektus, už kuriuos 
PTEMV suteikiami iki 2012 m., bet vėliau 
pagal Kioto protokolą tokios galimybės 
nebebus. Tokie projektai turėtų remti 
tvarumą aplinkos ir socialiniu požiūriais, 
parodyti teigiamą poveikį aplinkai, 
užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimui 
ir įtraukti skaidrų vertinimo ir patikros 
mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Projektai, parengti su trečiosiomis šalimis, kol nepasirašytas būsimas tarptautinis susitarimas 
dėl klimato kaitos, turi būti aukštos kokybės ir sugebėti parodyti teigiamą poveikį aplinkos ir 
socialiniu požiūriais.

Pakeitimas 199
Johannes Blokland

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. 

(24) Mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
kuriose išmetama labai nedaug šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, yra labiausiai 
neapsaugotos nuo klimato kaitos padarinių. 
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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.

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, jei šie 
projektai yra neabejotinai papildomi ir 
prisideda prie tvaraus vystymosi. Ši teisė 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims turėtų 
galioti iki 2020 m. su sąlyga, kad jos iki to 
laiko ratifikuos tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos arba sudarys dvišalį ar 
daugiašalį susitarimą su Bendrija.

Or. en

Pakeitimas 200
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Ateityje sudarius tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, ŠPM 
kreditai iš trečiųjų šalių turėtų būti 
pripažįstami Bendrijos sistemoje tik 
tuomet, jei tos šalys ratifikuos tarptautinį 
susitarimą.

(25) Ateityje Bendrijai ratifikavus
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos ir 
Bendrijos sistemoje pradėjus naudoti 
papildomus kreditus, kurie sudaro iki 
pusės papildomo taršos sumažinimo, 
operatoriams leidžiama auksinio 
standarto PTEMV ir auksinio standarto 
TEMV dalis turėtų būti pakelta iki 
daugiau nei 5 proc. 

Or. en
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Pakeitimas 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Ateityje sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, ŠPM kreditai iš 
trečiųjų šalių turėtų būti pripažįstami 
Bendrijos sistemoje tik tuomet, jei tos šalys 
ratifikuos tarptautinį susitarimą.

(25) Ateityje sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, ŠPM, skirti projektams, 
kurie prasidėjo po šio susitarimo
pasirašymo, turėtų būti pripažįstami 
Bendrijos sistemoje tik tuomet, jei tos šalys 
ratifikuos tarptautinį susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti teisinį aiškumą, turi būti paaiškinta, kad kreditų naudojimas už projektus, 
kurie buvo pradėti prieš pasirašant tarptautinį susitarimą, neatšaukiamas priėmus tokį 
tarptautinį susitarimą. 

Pakeitimas 202
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Ateityje sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, ŠPM kreditai iš trečiųjų 
šalių turėtų būti pripažįstami Bendrijos 
sistemoje tik tuomet, jei tos šalys ratifikuos 
tarptautinį susitarimą.

(25) Ateityje sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, ŠPM ir BĮ kreditai iš 
trečiųjų šalių turėtų būti pripažįstami 
Bendrijos sistemoje tik tuomet, jei tos šalys 
ratifikuos tarptautinį susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Bendras įgyvendinimas (BĮ) padeda sukurti svarbią lankstumo sistemą, kuri atitinka sistemą, 
nurodytą Kioto protokole.
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Pakeitimas 203
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma visų tipų katilams, degikliams, 
turbinoms, šildytuvams, kūrykloms, atliekų 
deginimo įrenginiams, džiovinimo 
krosnims, krosnims, džiovykloms, 
varikliams, fakelams ir terminio arba 
katalitinio deginimo įrenginiams, į ją 
reikėtų įtraukti kurą deginančio įrenginio 
apibrėžimą.

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma visų tipų katilams, degikliams, 
turbinoms, šildytuvams, kūrykloms, atliekų 
deginimo įrenginiams, džiovinimo 
krosnims, krosnims, džiovykloms, 
varikliams ir fakelams, į ją reikėtų įtraukti 
kurą deginančio įrenginio apibrėžimą.

Or. hu

Pakeitimas 204
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma visų tipų katilams, degikliams, 
turbinoms, šildytuvams, kūrykloms, atliekų 
deginimo įrenginiams, džiovinimo 
krosnims, krosnims, džiovykloms, 
varikliams, fakelams ir terminio arba 
katalitinio deginimo įrenginiams, į ją 
reikėtų įtraukti kurą deginančio įrenginio 
apibrėžimą.

(28) Siekiant patikslinti, kad ši direktyva 
taikoma didelį teršalų kiekį išmetantiems   
katilų tipams, degikliams, turbinoms, 
šildytuvams, kūrykloms, atliekų deginimo 
įrenginiams, džiovinimo krosnims, 
krosnims, džiovykloms, varikliams, 
fakelams ir terminio arba katalitinio 
deginimo įrenginiams, į ją reikėtų įtraukti 
kurą deginančio įrenginio apibrėžimą.

Or. pl

Pagrindimas

Administracinės išlaidos, skirtos vykdyti  28 dalyje minimas priemones, lyginant su realia 
nauda  ir atsižvelgiant į faktinį teršalų kiekį, gali pasirodyti nepagrįstos. Situacijoje, kurioje 
net ir didelis kiekis mažai teršalų išskiriančių šaltinių sudaro palyginti nedidelį bendrą 
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teršalų kiekį, nėra jokios pateisinamos priežasties įtraukti kurą deginančio įrenginio 
apibrėžimą, apimantį visus teršalų šaltinius, neatsižvelgiant į jų poveikį bendram teršalų 
kiekiui.

Pakeitimas 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Komisija ir valstybės narės turėtų ir 
toliau daryti spaudimą Tarptautinei jūrų 
organizacijai, kad ji sukurtų pasaulinę 
ribojimo ir prekybos (angl. „cap-and-
trade“) sistemą laivybos sektoriui. Jei 
tokios sistemos nebus sukurta iki 2009 m. 
pabaigos, Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą priimti teisės aktą ir įtraukti 
laivybos sektorių į bendrijos sistemą iki 
2013 m. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal naujausius mokslo tyrimus, pasaulinio laivybos sektoriaus išmetami teršalai sudaro 4,5 
proc. viso kasmet pasaulyje išmetamo anglies dvideginio, tačiau iki dabar laivybos sektorius 
nebuvo įtrauktas į ES klimato kaitos priemones. Geriausia būtų surasti tarptautinį sprendimą, 
kaip kovoti su šiais teršalais; TJO vykdoma ribojimo ir prekybos sistema būtų tinkamiausias 
būdas. Tačiau ES turėtų būti pasiruošusi įtraukti laivybą į ES LPS iki 2013 m., jei TJO 
nesukurs tokios sistemos iki 2009 m. pabaigos.

Pakeitimas 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) Komisija iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
turėtų paskelbti padėties keliuose 
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ataskaitą, kurioje būtų nurodoma, kokios 
galimybės įtraukti kelių transporto 
sektorių, ypač krovinių gabenimo 
sektorių, į Bendrijos sistemą. 

Or. en

Pagrindimas

Kelių transportas sudaro daugiau nei 20 proc. viso CO2 dujų išmetamo kiekio.  Europas 
Parlamentas neseniai svarstė pateikti pasiūlymą ir nustatyti standartus naujiems lengviesiems 
automobiliams; tai būtų ES priemonių paketo sumažinti teršalų kiekį iš kelių transporto 
sektoriaus dalis. Tačiau Komisija turėtų detaliau įvertinti, ar kelių transporto įtraukimas į ES 
LPS galėtų prisidėti prie jau esamų pastangų sumažinti teršimą.

Pakeitimas 207
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant 
Bendrijos sistemą, reikėtų leisti išduoti 
leidimus projektams, kuriuos 
įgyvendinant mažinamas šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis, su 
sąlyga, kad tie projektai būtų 
įgyvendinami pagal suderintas Bendrijos 
lygmeniu priimtas taisykles ir nebūtų 
dvigubai skaičiuojamas sumažintas 
išmetamųjų tešalų kiekis, taip pat nebūtų 
trukdoma išplėsti Bendrijos sistemos 
taikymo sritį arba imtis kitų politikos 
priemonių išmetamųjų teršalų, neįtrauktų 
į Bendrijos sistemą, kiekiui mažinti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra aišku, kodėl būtina taikyti papildomą vidinį kompensavimo mechanizmą. Galimybė 
rinktis veiklą ir vykdyti bendro įgyvendinimo projektus suteikia valstybėms narėms 
pakankamai lankstumo. Yra pavojus, kad išmetamųjų teršalų sumažinimas bus skaičiuojamas 
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dvigubai – ne prekybos ir prekybos sektoriuose.

Pakeitimas 208
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

+ (32a) Komisijos atliktas galimų padarinių 
poveikio įvertinimas parodė, kad orlaivių 
operatoriai tikriausiai perkeltų su 
Bendrijos sistema susijusias išlaidas. 
Kadangi visi vežėjai, neatsižvelgiant į 
tautybę, turi laikytis šioje direktyvoje 
nurodytų nuostatų, poveikis ES oro linijų 
ir oro uostų konkurencingumui yra 
minimalus, ir aviacijos sektoriuje nėra 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos.

Or. en

Pakeitimas 209
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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priemonių, kurių tikslas – mažinti 
aviacijos išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, ir kitos Bendrijos 
sistemos peržiūros metu peržiūrėti padėtį 
šiame sektoriuje.]

Or. en

Pagrindimas

Aviacija patenka į visus kitus sektorius, kuriuose reikia nustatyti anglies dioksido nutekėjimo 
pavojaus laipsnį, jei nebus pasirašytas tarptautinis susitarimas.

Pakeitimas 210
Anders Wijkman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 
tvarka, kaip ir kitiems sektoriams, kurie 
pereinamuoju laikotarpiu gauna
nemokamų leidimų, o ne elektros 
energijos gamybos įrenginiams taikoma 
tvarka. Tai reiškia, kad 2013 m. 80 % 
leidimų reikėtų suteikti nemokamai, o 
paskui aviacijai nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius turėtų mažėti kiekvienais 
metais vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai ir naftos perdirbimo įrenginiams 
turėtų būti taikoma leidimų pirkimo 
aukcionuose tvarka. Bendrija ir jos 
valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį.

Or. en
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Pakeitimas 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 
tvarka, kaip ir kitiems sektoriams, kurie 
pereinamuoju laikotarpiu gauna nemokamų 
leidimų, o ne elektros energijos gamybos 
įrenginiams taikoma tvarka. Tai reiškia, 
kad 2013 m. 80 % leidimų reikėtų suteikti 
nemokamai, o paskui aviacijai 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
turėtų mažėti kiekvienais metais 
vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

(33) Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 
tvarka kaip ir energijos gamybos 
įrenginiams. Bendrija ir jos valstybės 
narės turėtų ir toliau siekti sudaryti 
susitarimą dėl visuotinių priemonių, kurių 
tikslas – mažinti aviacijos išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 
kitos Bendrijos sistemos peržiūros metu 
peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

Or. en

Pagrindimas

Aviacijos sektorius galės perkelti didžiąją dalį emisijos leidimų sąnaudų vartotojui. Siekiant 
išvengti netikėtai didelio pelno ir laikantis EP pirmuoju svarstymu priimtos pozicijos įtraukti 
aviacijos sektorių į LPS, siūloma aviacijai taikyti tokią pat tvarką kaip elektros energijos 
gamybos įrenginiams, t.y. nuo 2013 m. visus leidimus parduoti aukcione. 

Pakeitimas 212
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat 

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia pat, kaip 
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tvarka, kaip ir kitiems sektoriams, kurie 
pereinamuoju laikotarpiu gauna 
nemokamų leidimų, o ne elektros 
energijos gamybos įrenginiams taikoma 
tvarka. Tai reiškia, kad 2013 m. 80 % 
leidimų reikėtų suteikti nemokamai, o 
paskui aviacijai nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius turėtų mažėti kiekvienais 
metais vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus.   Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

ir elektros energijos gamybos įrenginiams 
taikoma tvarka. Bendrija ir jos valstybės 
narės turėtų ir toliau siekti sudaryti 
susitarimą dėl visuotinių priemonių, kurių 
tikslas – mažinti aviacijos išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 
kitos Bendrijos sistemos peržiūros metu 
peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje.]

Or. pl

Pagrindimas

Drastiškų priemonių įvedimas aviacijos sektoriuje ir jam sudaromos vienodos su kitais 
sektoriais sąlygos trukdo šiam sektoriui  vystytis. Atsižvelgiant į vis kylančias degalų kainas, 
galimybė papildomas išlaidas, susijusias su teršalų kiekio mažinimu, perkelti vartotojams, yra 
apribota. Ši problema yra ypač aktuali naujoms valstybėms narėms, kuriose oro transporto 
sektorius privalo įveikti daugelio metų atsilikimą. 

Pakeitimas 213
Dorette Corbey

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 išskyrėjus, ypač 
priklausančius transporto sektoriui, 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 
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įtrauktas kelių transporto sektorius.

Or. nl

Pagrindimas

Kelių transportas ir laivybos sektoriai turėtų būti kaip galima greičiau įtraukti į ES prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistemą (ES PTS). Taip pat, galimas daiktas, reikėtų įtraukti ir 
kalnų pramonės bei atliekų perdirbimo sektorius.

Pakeitimas 214
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 215
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 
m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos 
šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą, 
pridedant ar keičiant naujas neesmines 
nuostatas, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. pl

Pagrindimas

Pernelyg sudėtinga teršalų kontrolės sistemos struktūra, kokia yra siūloma šiame dokumente, 
Bendrijos ekonomikai nėra reikalinga, todėl papildomos priemonės, minimos 34 
konstatuojamoje dalyje, nėra būtinos. 
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Pakeitimas 216
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Nėra nemokamo leidimų suteikimo pereinamuoju laikotarpiu, nes santykinių taršos rodiklių 
modelį reikia pradėti taikyti ir daug energijos suvartojančiose pramonės šakose. Todėl 
leidimų pardavimas vyksta tik vadovaujantis santykiniu taršos rodiklių modeliu, jeigu 
atitinkamas įrenginys atsilieka nuo šio modelio rodiklių.
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