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Pakeitimas 363
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis Išbraukta.

Suderintos nemokamo leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu Bendrijos 

taisyklės

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes 
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

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

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

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

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 
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straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

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

Suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

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

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

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

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

Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nedelsiant visi leidimai paprastai turėtų būti parduodami aukcione, nes išduodant 
nemokamus leidimus nesuteikiama reikalingų paskatų užtikrinti, kad firmos kiek įmanoma 
sumažintų aplinkai žalingus savo veiksmų padarinius. Pageidautinos  priemonės, 
padėsiančios užkirsti kelią anglies dioksido šaltinių perkėlimui, tačiau nereikėtų išduoti 
nemokamų leidimų tokios pramonės šakos įmonei, kuri išmeta didžiausią šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį.
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Pakeitimas 364
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suderintos nemokamo leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu Bendrijos 
taisyklės

Reikalavimas grąžinti leidimą, kai 
importuojama

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

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
reikalavimo importuotojams suderinta 
tvarka grąžinti leidimus už importuotas 
prekes, kurioms pagaminti reikia daug 
energijos, sektoriuose, kuriems Bendrijos 
sistemoje neskiriami nemokami leidimai.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei 
efektyviai energiją vartojančias 
technologijas ir išmesti mažiau teršalų, 
atsižvelgiant į efektyviausius metodus, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą, ir kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinama, 
kad Bendrijos įrenginiams, kuriems 
naudoti nesuteikiama nemokamų leidimų 
ir kurių atžvilgiu kyla didelis anglies 
dioksido nutekėjimo pavojus, ir trečiųjų 
šalių įrenginiams būtų sudarytos vienodos 
sąlygos.

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 

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

gražinti leidimą, kai importuojama, 
nustatomas tik tuomet, kai tai visiškai 
pagrįsta atsižvelgiant į tą susitarimą.

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

2. Nuo 2013 m. reikalavimas grąžinti 
leidimą, kai importuojama, taikomas 
prekėms, kurių atžvilgiu pagal 5 dalies 
nuostatas nustatoma, kad esama didelio 
anglies dioksido šaltinių perkėlimo arba 
tarptautinės konkurencijos pavojaus, kol 
kitoms šalims ir administraciniams 
vienetams bus pradėti taikyti privalomi ir 
patikrinami veiksmai siekiant sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Importuotojai privalės grąžinti 
leidimus, jei:
(a) Komisija, laikydamasi 23 straipsnio 2 
dalyje nurodytos prodedūros, nustato, kad 
šalis arba administracinis vienetas, 
kuriuose buvo pagamintos minėtosios 
prekės, nesiima privalomų ir patikrinamų 
veiksmų siekdami sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; 
taip pat 
(b) šioms prekėms taikoma metodika 
nustatyta pagal 3 dalį.
Reikalavimas grąžinti leidimus už importą 
netaikomas prekių, kurias pagamino šalys 
arba administraciniai subjektai, susiję su 
Bendrijos sistema pagal 25 straipsnį, 
importui.

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

3. Komisija apskaičiuoja vidutinį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo kiekį, susijusį su atskirų prekių 
arba tam tikrų rūšių prekių gamyba visoje 
Bendrijoje, atsižvelgdama į informaciją, 
gautą pagal nepriklausomai patikrintas 
ataskaitas, teikiamas pagal 14 straipsnį, ir 
į visus susijusiusius išmetamus teršalus, 
kuriems taikoma Bendrijos sistema. 
Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą nustato reikalavimą 
grąžinti leidimą, kai importuojama, kuris 
atitiktų vidutinį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, išmetamą 
Bendrijoje gaminant pavienes prekes, 
padauginus iš importuotų prekių kiekio 
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tonomis, apskaičiavimo metodologiją, 
taikomą prekėms arba prekių 
kategorijoms, kurios susiduria su dideliu 
anglies dioksido šaltinių perkėlimo 
pavojumi arba su tarptautine 
konkurencija.

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Siekiant palengvinti metodologijos 
nustatymą pagal 3 dalies nuostatas, 
Komisija pagal 14 ir 15 straipsnių 
nuostatas priimtuose reglamentuose gali 
pateikti operatoriams reikalavimą pranešti 
apie prekių gamybą ir nepriklausomai 
patikrinti šiuos pranešimus.

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

5. Prekių, kurioms taikomos 1 dalies 
nuostatos, importuotojai privalo raštu 
deklaruoti šį importą. Rašytinėje 
deklaracijoje patvirtinama, kad pagal 
specialias administracines procedūras, 
kurios bus nustatytos Komisijos 
reglamentuose, į Bendrijos registrą už 
importuojamas prekes buvo grąžintas 
pakankamas leidimų skaičius, nustatytas 
pagal 3 dalies nuostatas.

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

6. Reikalavimą grąžinti leidimą, kai 
importuojama, galima tenkinti 
pasitelkiant ES leidimus arba pagal 
trečiosios šalies leidimų prekybos sistemą, 
kuri pripažinta kaip esanti tokio pat 
griežtumo, kaip Bendrijos sistema, 
išduotus leidimus.

Suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.
Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami.
7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 
dalį] nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius 2013 m. yra 80 % leidimų 
skaičiaus, nustatyto taikant 1 dalyje 
minėtas priemones, o vėliau nemokamai 

7. Visas su reikalavimu grąžinti leidimus, 
kai importuojama, susijusias nuostatas ir 
įgyvendinimo priemones Komisija priima 
pagal reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, nurodytą 23 straipsnio 3 dalyje, 
ir įgyvendina ne vėliau kaip iki 2012 m. 
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suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

sausio 1 d.

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus.
9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas trejus metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies
nuostatos. 

9. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas metus Komisija,
atsižvelgdama į susijusių šalių pateiktus 
duomenis, nustato sektorius ir prekes, 
kuriems taikomos 2 dalies nuostatos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 

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

sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido kainos turi būti visiškai įtrauktos į produktų kainas, kad rinka būtų 
nukreipiama mažiau klimatui kenkiančio vartojimo link. Nemokami leidimai iškraipo rinkos 
mechanizmą, o visus juos parduodant aukcione gerokai sumažėtų biurokratijos ir būtų 
atlyginama už geriausius rezultatus. Anglies dioksido nutekėjimą ir nesąžiningą konkurenciją 
Europos produkcijai iš šalių, kurios neįsipareigojo dalyvauti išsamiame tarptautiniame 
susitarime dėl klimato kaitos, reikėtų neutralizuoti nustatant reikalavimą grąžinti leidimus už 
importuojamas prekes.

Pakeitimas 365
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suderintos nemokamo leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu Bendrijos 
taisyklės

Suderintas leidimų suteikimas siekiant 
sumažinti anglies dioksido nutekėjimo 
pavojų, kol bus pasiektas tarptautinis 
susitarimas

Or. en

Pakeitimas 366
Johannes Blokland

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

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

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka, jei iki tol nebus pasiektas 
tarptautinis susitarimas. Nemokamai 
leidimai suteikiami tik tiems sektoriams, 
kurių atžvilgiu remiantis 9 dalyje 
išdėstytais kriterijais nustatyta, kad jiems 
kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

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

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija vengia skirstyti 
nemokamus leidimus ir siekia, kad visi 
leidimai būtų parduodami aukcionuose 
iki 2013 m.

Or. en



AM\734516LT.doc 13/101 PE409.642v01-00

LT

Pakeitimas 367
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pradedant nuo 2013 m., valstybės narės 
paskirsto visus nemokamus leidimus 
visam laikotarpiui. Iki 2009 m. birželio 
30 d. Komisija priima visai Bendrijai 
taikomas ir visiškai suderintas 
įgyvendinimo priemones dėl leidimų 
paskirstymo pagal 2 ir 3 dalis suderinta 
tvarka.

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

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Sektorių, kuriems 
taikoma ši direktyva, nustatymas yra 
esminis aspektas, todėl dėl jų turi būti 
pateiktas pasiūlymas pagal Sutarties 251 
straipsnį.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Prekiauti leidimais aukciono būdu nebūtina siekiant įgyvendinti ES CO2 sumažinimo tikslą;
tai nulemtų visuotinį energijos kainos padidėjimą, žalą pramonei ir vartotojų perkamosios 
galios sumažėjimą. Laisvas paskirstymas, susijęs su visoje ES taikomais taršos rodikliais bei 
jų ex-post patikslinimu (atsižvelgiant į faktinę gamybą), būtų tinkamesnis sprendimas.
Pardavinėjant aukciono būdu CO2 leidimus elektros energijos gamintojams, vartotojams būtų 
užkraunama nepagrįstai didelė kainų našta. Nemokamo paskirstymo mechanizmas, pagrįstas 
taršos rodikliais ir faktine produkcija, lemia daug veiksmingesnę LPS.

Pakeitimas 368
Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

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

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis nustatomi suderinti taršos 
rodikliai, susiję su šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimu ir efektyviu 
energijos vartojimu, taikomi įrenginiams 
kiekviename sektoriuje, gaunančiame 
nemokamus leidimus. Šie sektorių taršos 
rodikliai grindžiami geriausiomis rinkoje 
esančiomis technologijomis ir geriausiais 
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alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

metodais, kuriuos taikant išmetama mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir
efektyviai vartojama energija, įskaitant 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą, 
termofikaciją ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų surinkimą, naudojimą bei 
saugojimą.

Pageidautina, kad kiekvienam sektoriui 
taikomas santykinis taršos rodiklis būtų 
apskaičuotas nuo galutinio produkto, o ne 
vien nuo našumo, siekiant, kad per visą 
atitinkamo sektoriaus gamybos procesą 
būtų kuo labiau sumažintas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis ir padidėtų 
energijos naudojimo efektyvumas.
Nemokami leidimai teikiami įrenginiams 
nustatant taršos rodiklius, ne didesnius 
nei nustatyti atitinkami sektorių taršos 
rodikliai, kad efektyviausiai energiją 
naudojantiems ir mažiausiai teršalų 
išmetantiems operatoriams būtų atlyginta. 
Jokiomis pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis negali būti skatinama 
padidinti bendrą atitinkamo sektoriaus 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Vykdant šias priemones taip 
pat galima atsižvelgti į teršalus, kurie 
atsiranda dėl degiųjų išmetamųjų dujų, 
susidariusių deguonies aukštakrosnėse, 
naudojimo, kai šių išmetamųjų dujų 
neįmanoma išvengti gaminant plieną 
aukštakrosnėse; atsižvelgiant į tai, 
rengiant priemones gali būti numatytos 
nemokami leidimai aukštakrosnėms, 
kuriose šios dujos susidaro. Nemokami 
leidimai nesuteikiami, kai  elektros 
energija parduodama trečiosioms šalims.

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

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

Or. en

Pakeitimas 369
Robert Goebbels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės
pagal galimybes yra suderintos priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti tokį leidimų 
paskirstymą, kad būtų skatinama naudoti 
mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir metodus ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektros energiją, kuri 
pagaminama kaip pramonės proceso 
šalutinis produktas naudojant šilumą,
vandens garus arba dujas, gaunamas 
vykstant pramonės procesui.

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Europos pramonės šakos, kurios savo pramoninio proceso metu gauna energiją 
perdirbdamos ją į elektros energiją, neturėtų būti baudžiamos.

Pakeitimas 370
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos gamybos įmonės susiduria su 
tarptautine konkurencija. Kol nėra 
tarptautinio susitarimo, kuriame 
nustatomos vienodos sąlygos 
konkuruojantiems sektoriams, leidimai 
naudoti gamybos sektorių įrenginius, 
kuriems taikoma ši direktyva, turi būti 
skirstomi nemokamai pagal gamybos 
rezultatus.

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

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

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

Tokios priemonės, pagal kurias 
apibrėžiamas nemokamas paskirstymas 
pagal gamybos rezultatus, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
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procedūros su tikrinimu. dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Antroje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinama, 
kad anglies dioksido nutekėjimo ir 
pramonės perkėlimo būtų išvengta 
leidimus paskirstant taip, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų ir kad nebūtų 
skatinama išmesti daugiau teršalų vienam 
gamybos įrenginiui. Taikant šias 
priemones taip pat atsižvelgiama į 
išmetamus teršalus, susijusius su degių 
dujų atliekų iš pramonės procesų 
panaudojimu energetikos tikslais.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektros energiją, gaminamą 
pramoniniais tikslais iš pramoninio garo 
(kombinuota šilumos ir elektros energijos 
gamyba) arba iš gamybinio proceso 
liekanų; leidimai paskirstomi 
vadovaujantis tokiais pat paskirstymo 
principais, kokie taikomi šiai pramonės 
veiklai, t. y. nemokami leidimai 
paskirstomi pagal gamybos rezultatus 
(santykinius taršos rodiklius).

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

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 
leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai 
visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą, bei pateikia teisės akto 
pasiūlymą pagal Sutarties 251 straipsnio 
nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Veiksmingas dujų atliekų ir kitos iš atliekų pagamintos energijos panaudojimas pramonės 
procesuose skatina efektyvesnį energijos vartojimą ir turi teigiamo poveikio klimatui.
Vykstant šiems procesams pramonės įrenginiuose gaminama elektros energija ir šiluma.
Tokiai elektros energijos ir šilumos gamybai leidimai turi būti skirstomi nemokamai. Šiuo 
požiūriu nesvarbu, ar elektros energija arba šiluma suvartojama viduje, ar išorėje.

Pakeitimas 371
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d. 
Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir 
visiškai suderintas įgyvendinimo 
priemones. Komisija, rengdama 
santykinių taršos rodiklių nustatymo 
principus, konsultuojasi su susijusiais 
sektoriais.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus,
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
leidimų paskirstymas remiantis 
santykiniais taršos rodikliais, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų. Nepažeidžiant 
konkretiems sektoriams taikomų kriterijų, 
šiose nuostatose turėtų būti atsižvelgiama 
į veiksmingiausius šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir energijos naudojimo 
efektyvumo požiūriu metodus, 
alternatyvius gamybos procesus, kuriuos 
galima plačiai panaudoti, biomasės 
naudojimą, energiją iš atsinaujinančių 
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šaltinių ir esamą potencialą sumažinti 
išmetamą teršalų kiekį techninėmis 
priemonėmis. Jomis turėtų būti skatinama 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį.

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

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

Or. de

Pagrindimas

Nurodant į 2, 6 ir 8 dalis nepasiekiama daugiau aiškumo, kadangi trečiojoje pastraipoje jau 
nurodoma suderinta santykinių taršos rodiklių nustatymo sistema. Sprendimą dėl santykinių 
taršos rodiklių sistemų reikėtų priimti iki 2010 m. vidurio siekiant užtikrinti planavimo 
saugumą. Pakeitime pabrėžiamas santykinių taršos rodiklių naudojimas ir svarba.

Pakeitimas 372
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes nustatomi 
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toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

suderinti santykiniai taršos rodikliai 
siekiant užtikrinti tokį leidimų paskirstymą, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir metodus ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Šiose suderintose taisyklėse taip pat gali 
būti atsižvelgiama į išmetamus teršalus, 
susijusius su degių dujų atliekų 
naudojimu, kai šių dujų atliekų 
pramoniniame gamybos procese negalima 
išvengti; šiuo požiūriu taisyklėse gali būti 
numatyta, kad leidimai nemokamai gali 
būti skirstomi atitinkamas dujų atliekas 
deginančių įrenginių operatoriams arba 
įrenginių, kuriuose atsiranda šios dujos, 
operatoriams. Nemokami leidimai 
nesuteikiami, kai pagaminta elektros 
energija parduodama elektros energijos 
tinklui.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal pakeitimą paankstinama data, iki kurios Komisija turi priimti nemokamo paskirstymo 
taisykles. Atsižvelgiama į 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias valstybės narės 
Komisijai iki 2011 m. birželio 30 d. turi pateikti galutinį įrenginių ir jiems skirtų nemokamų 
leidimų sąrašą. Kadangi valstybės narės turėtų pasitarti su įrenginių operatoriais ir 
visuomene, kad ir tik tam, kad būtų nustatytos galimos skaičiavimo klaidos, siūlomas trijų 
mėnesių laikotarpis per trumpas. Be to, reikėtų vengti nemokamo leidimų skirstymo elektros 
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energijos pardavėjams siekiant užkirsti kelio elektros energijos rinkos iškraipymui.

Pakeitimas 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Nemokamai paskirstomų leidimų dalis 
sektoriams ir pramonei, kuriems kyla 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus, 
sudaro 100 %, kol bus sudarytas tinkamas 
tarptautinis susitarimas remiantis šios 
direktyvos 28 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais kriterijais.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
iškyrus termofikacijos įrenginių ir 
elektros, skirtos privačiam naudojimui, 
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gamybos atvejus.
Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 
leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai 
visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą.

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

Or. fr

Pagrindimas

The introduction of the transitional rules governing the allocation of quotas free of charge 
may be brought forward by one year without causing problems. It should be made clear in the 
body of the directive that the sectors and industries exposed to the risk of carbon leakage 
should be allocated quotas free of charge until such time as a satisfactory international 
agreement has been reached. This provision is vital for investment planning certainty in the 
EU. It is also essential not to penalise cogeneration and private electricity production.

Pakeitimas 374
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes ir
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toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

atsižvelgiant į tai, kad teršalai išmetami 
atitinkamo pramonės proceso metu,
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą kiekviename 
sektoriuje, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami, iškyrus termofikacijos 
įrenginių ir elektros, skirtos privačiam 
naudojimui, gamybos atvejus.
Laikantis santykinio taršos rodiklio, 
grindžiamo geriausių turimų technologijų 
(ES GTT) techniškai įvykdomais 
kriterijais, daug energijos naudojančioms 
ES veikiančioms pramonės įmonėms, 
neviršijant ES viršutinės ribos, skiriama 
nemokamų leidimų, kol bus sudarytas 
tarptautinis susitarimas.

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

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

Or. fr

Pagrindimas

The introduction of the transitional rules governing the allocation of quotas free of charge 
can be brought forward by a year without causing problems. The best way of promoting 
technologies designed to reduce greenhouse gas emissions and energy efficiency is to quantify 
specific emissions and set technically achievable targets (benchmarks) on the basis of a 
sectoral approach. The benchmarking method makes it possible to assess, directly and at 
international level, ‘comparable and binding greenhouse gas emission reductions’ under 
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differing allowance trading systems.

Pakeitimas 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vėliausiai iki 2011 m. birželio 30 d. 
Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir 
visiškai suderintas įgyvendinimo 
priemones.

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

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Siekdama 
apibrėžti taisykles, pagal kurias nustatomi 
atskirų sektorių santykiniai taršos 
rodikliai, Komisija konsultuojasi su 
susijusiais sektoriais.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, remiantis 
santykiniais taršos rodikliais, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nepaisant konkrečių pramonės sektorių 
kriterijų, atsižvelgiama į efektyviausius 
metodus, pakaitalus, bendrai taikomus 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir išmetamųjų teršalų 
mažinimo potencialą, įskaitant 
technologinį potencialą. Taikant šias 
priemones skatinama mažinti tam tikrus 
išmetamuosius teršalus. Nemokami 
leidimai išmesti teršalus gaminant elektros 
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energiją nesuteikiami.
Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 
leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai 
visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
susitarimą.

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

Or. pl

Pagrindimas

The reference to paragraphs 2 to 6 and 8 does nothing to clarify the situation, since the third 
subparagraph already refers to a harmonised system for establishing benchmarks. In the 
interests of planning, the systems for establishing benchmarks should be defined by mid-2010. 
This amendment places the emphasis on the use of benchmarks and the importance of 
questions such as harmonising the way in which benchmarks are established making it 
possible to take into account the characteristic features of a given sector, together with a 
clear incentive to improve results and consult the sectors concerned.

Pakeitimas 376
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vėliausiai iki 2011 m. birželio 30 d. 
Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir 
visiškai suderintas įgyvendinimo 
priemones.

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

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Siekdama 
apibrėžti taisykles, pagal kurias nustatomi 
atskirų sektorių santykiniai taršos 
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rodikliai, Komisija konsultuojasi su 
susijusiais sektoriais.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, remiantis 
santykiniais taršos rodikliais, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nepaisant konkrečių sektorių kriterijų, 
atsižvelgiama į efektyviausius metodus, 
pakaitalus, bendrai taikomus 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir išmetamųjų teršalų 
mažinimo potencialą, įskaitant 
technologinį potencialą. Taikant šias 
priemones skatinama mažinti tam tikrus 
išmetamuosius teršalus. Nemokami 
leidimai išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami.

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

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

Or. pl

Pakeitimas 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 1. Iki 2010 m. birželio mėn. Komisija 
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priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus kai gaminama mišriose šilumos 
ir elektros energijos jėgainese bei 
gaminama elektros energija savoms 
reikmėms patenkinti daug energijos 
naudojančiose pramonės įmonėse. Tuo 
atveju, kai nemokamų leidimų skiriama 
elektros energiją savo reikmėms 
gaminančiai įrangai, kuri priklauso 
sektoriui arba sektoriaus daliai, kuriems 
gresia anglies dioksido nutekėjimas,
elektrą naudojančiai įrangai negali tuo 
pačiu metu būti skiriama netiesioginės 
emisijos leidimų laikantis 8 ir 9 dalių ir 
10b straipsnio nuostatų.

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

Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
privaloma sumažinti tiek, kiek ir 
Bendrijoje, Komisija, laikydamasi [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, peržiūri tas 
priemones ir numato, kad nemokamai 
leidimai suteikiami tik tuomet, kai tai 
visiškai pagrįsta atsižvelgiant į tą 
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susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Self-supply by energy-intensive industries should be treated differently from utility generation 
because the competitive situation of its end-use is entirely different from a utility (the costs 
can not be passed through).  Self-supply by energy-intensive industries should be treated as 
an integrated part of the energy-intensive business to give parity with the international 
business model for such businesses and with the sectors/businesses which would otherwise 
benefit from free allocation for direct and indirect emissions with clear provisions to prevent 
double allocation for any self supply indirect emissions.

Pakeitimas 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 

1. Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d.
Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir 
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suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis
suderinta tvarka.

visiškai suderintas įgyvendinimo 
priemones dėl leidimų paskirstymo 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

The reference to paragraphs 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph already provides for a harmonised benchmarking system. For sake of planning 
security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Pakeitimas 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d.
Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir 
visiškai suderintas įgyvendinimo 
priemones dėl leidimų paskirstymo 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Pakeitimas 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

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

1. Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d.
Komisija priima visai Bendrijai taikomas ir 
visiškai suderintas įgyvendinimo 
priemones dėl leidimų paskirstymo 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Pakeitimas 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

We believe that it is possible to advance the adoption of allocation rules and so increase 
predictability. In addition, the Commission’s proposal only gives three months to Member 
States to publish individual free allocation to each installation (from 30 June 2011, where 
allocation rules are adopted, to 30 September 2011), which is far too short. By this 
amendment this period is appropriately extended.
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Pakeitimas 383
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account 
reliable timing.

Pakeitimas 384
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima visai Bendrijai taikomas ir visiškai 
suderintas įgyvendinimo priemones dėl 
leidimų paskirstymo pagal 2–6 ir 8 dalis 
suderinta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

This instrument shall be available as soon as possible but it is necessary to account reliable 
timing.
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Pakeitimas 385
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Allowances not allocated free of charge should be restricted to electricity production which 
does not use the combined heat and power system, so as to avoid further burdening this most 
efficient form of electricity production and counteracting CHP support mechanisms in a 
number of countries.

Pakeitimas 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Apibrėždama 
principus, pagal kuriuos nustatomi 
atskirų sektorių taršos rodikliai, Komisija 
konsultuojasi su suinteresuotaisiais 
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sektoriais.

Or. en

Pagrindimas

The amendment emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries.

Pakeitimas 387
Irena Belohorská

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes nustatomi 
suderinti santykiniai taršos rodikliai, jog 
būtų užtikrinamas toks leidimų 
paskirstymas, kad būtų skatinama naudoti 
mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus ir technologijas,
išmetamųjų teršalų mažinimo potencialą,
įskaitant techninį potencialą, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Taikant šias priemones taip pat 
atsižvelgiama į teršalus, kurie išmetami 
naudojant degiąsias išmetamąsias dujas, 
kai negalima išvengti šių išmetamųjų dujų 
susidarymo bet kurio integruoto plieno 
gamybos iš rūdos proceso metu, ypač 
deguonies aukštakrosnėse, ir suteikiami 
nemokami leidimai gamybos procesams, 
kurių metu susidaro šios dujos.  
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Nemokami leidimai nesuteikiami 
savikaina parduodant pagamintą elektros 
energiją trečiosioms šalims.

Or. en

Pagrindimas

This amendment builds on the rapporteur’s Amendment 19 but instead of leaving the decision 
on waste gases to the Commission, it ensures that free allowances are allocated to these gases 
in order to give the right incentive for their sustainable use. The amendment further adds an 
important aspect to the benchmark approach, ensuring that the technical potential to reduce 
emissions is taken into account.

Pakeitimas 388
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes nustatomi 
suderinti konkretiems sektoriams skirti 
santykiniai taršos rodikliai, jog būtų
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų. Jos grindžiamos 
efektyviausiais metodais ir 
technologijomis, taip pat jas taikant 
atsižvelgiama į išmetamųjų teršalų 
mažinimo potencialą, įskaitant techninį 
potencialą, pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus ir biomasės naudojimą.

Apibrėždama principus, pagal kuriuos 
nustatomi atskirų sektorių taršos 
rodikliai, Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotaisiais sektoriais.
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Or. en

Pagrindimas

It is very important to define a methodology of establishing the benchmarks. Lime, cement 
and steel have less potential to reduce emissions such as, for example, the refinery sector. 
This needs to be respected.

Pakeitimas 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes nustatomi 
suderinti konkretiems sektoriams skirti 
santykiniai taršos rodikliai, jog būtų
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų. Jos grindžiamos 
efektyviausiais metodais ir 
technologijomis, taip pat jas taikant
atsižvelgiama į išmetamųjų teršalų 
mažinimo potencialą, įskaitant techninį 
potencialą, pakaitalus, alternatyvius 
gamybos procesus ir biomasės naudojimą. 
Taikant šias priemones neskatinama, kad 
būtų išmetama daugiau vienam gamybos 
vienetui tenkančių teršalų. Nemokami 
leidimai išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami.

Apibrėždama principus, pagal kuriuos 
nustatomi atskirų sektorių taršos 
rodikliai, Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotaisiais sektoriais.
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Or. en

Pagrindimas

The amendment supports the introduction of ‘harmonised benchmarks’ by the rapporteur. To 
strengthen this approach, clarifications are added:

- Most efficient techniques (‘front runner’) must be the basis of benchmarks

- The ‘technical potential’ is an essential criteria as currently provided by Annex III 
para 3 of the existing directive (e.g. taking into account process related emissions)

- CCS  is not connected to benchmark-design

- An increase of emissions per unit of production should be prevented while at the same 
time allowing growth

- The sectors concerned should be consulted

Pakeitimas 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis, kurios grindžiamos 
santykiniais taršos rodikliais 
atitinkamuose sektoriuose siekiant pagal 
galimybes užtikrinti tokį leidimų
paskirstymą, kad būtų skatinama naudoti 
mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, taip pat
skatinama mažinti konkrečių išmetamųjų
teršalų kiekį, laikantis 9 straipsnyje 
nurodyto pasaulinio išmetamųjų teršalų 



PE409.642v01-00 38/101 AM\734516LT.doc

LT

mažinimo tikslo. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami, iškyrus termofikacijos 
įrenginių ir elektros, skirtos privačiam 
naudojimui, gamybos atvejus.

Or. fr

Pagrindimas

It is vital not to penalise cogeneration and private electricity production, which maximise the 
scope for environmental protection. It is essential to refer to the concept of benchmarks as the 
allocation method to be employed in those sectors or sub-sectors where this is possible, given 
the comparable nature of their production processes. Moreover, it is essential that the 
allocation system should, first and foremost, provide incentives to improve specific emissions 
from individual installations, not to reduce their production volumes.

Pakeitimas 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, naudojant 
santykinius teršalų rodiklius. 
Nepažeidžiant specialių sektorių kriterijų 
atsižvelgiama į efektyviausius metodus, 
pakaitalus, bendrai taikytinus alternatyvius 
gamybos procesus, biomasės naudojimą ir
kitus teršalų išmetimą galbūt mažinančius 
techninius sprendimus. Taikant šias 
priemones skatinama mažinti tam tikrų 
teršalų išmetimą.

Or. en
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Pagrindimas

The amendment emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks. Carbon Capture and storage is not connected to 
benchmark-design. 

Pakeitimas 392
Antonio De Blasio

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
tiesioginės ir netiesioginės emisijos 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus tuos atvejus, kai pagaminama 
elektra naudojama sektoriuose, kurie 
klasifikuojami kaip pažeidžiami, kuriuose 
susidaro tiesioginės ar netiesioginės 
emisijos ir kuriems skiriama nemokamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo leidimų iki tam tikro 
eksploatacijos lygio.

Or. hu



PE409.642v01-00 40/101 AM\734516LT.doc

LT

Pagrindimas

The proposed addition will enable energy producers to receive free emission allowances up to 
the level of energy use in sectors and sub-sectors which are classified as exposed and are 
direct or indirect emitters (a performance level based on Best Available Technique (BAT)). 
This enables carbon leakage to be prevented and energy-intensive sectors to remain 
competitive and maintain their place within the Community.

Pakeitimas 393
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus tuo atveju, kai Komisija parenka 
mažiausiai 12 anglies surinkimo ir 
saugojimo (ang. CCS) parodomųjų 
įrenginių, kurių pajėgumai ne mažesni 
nei 200 MW, siekdama panaudoti visas 
anglies surinkimo ir saugojimo 
technologijas kartu su įvairiais energijos 
šaltiniais, saugojimo ir transporto 
galimybėmis, kurios sudarytų 125 % 
numanomos gamybos apimties dveji metai 
prieš prasidedant gamybai, bet ne 
anksčiau kaip 2013 m.

Or. de
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Pagrindimas

The proposed amendment should encourage the establishment of demonstration plants to be 
decided on sooner rather than later.

Pakeitimas 394
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

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

Or. en

Pakeitimas 395
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
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skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.

Or. en

Pagrindimas

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances as early as in 
2013 will lead to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where 
electricity is produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will 
result in the highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric 
energy market and the existence of isolated regional electric energy markets having limited 
power network transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises 
in electricity prices cannot be compensated within the EU.

Pakeitimas 396
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
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nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 

Or. pl

Pagrindimas

For economies based on the use of fossil fuels, the provisions introduced, particularly the 
absence of free allocation of allowances for electricity producers and the linear reduction in 
the number of allowances, will result in a sharp increase in electricity prices and a huge 
increase in costs for the economy as a whole, which in turn will mean higher costs for 
citizens.

Pakeitimas 397
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

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

Or. de

Pagrindimas

Allowances not allocated free of charge should be restricted to electricity production which 
does not use the combined heat and power system, so as to avoid further burdening this most 
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efficient form of electricity production and counteracting CHP support mechanisms in a 
number of countries.

Pakeitimas 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes 
užtikrinamas toks leidimų 
paskirstymas, kad būtų skatinama 
naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei 
efektyviai energiją vartojančias 
technologijas ir išmesti mažiau 
teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau 
teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami.

.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes 
užtikrinamas toks leidimų 
paskirstymas, kad būtų skatinama 
naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei 
efektyviai energiją vartojančias 
technologijas, pvz., didelio 
naudingumo termofikacijos 
elektrines, ir išmesti mažiau 
teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau 
teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami.

Or. es

Pagrindimas

Cogeneration plants have a significant potential for reducing greenhouse gas emissions: they 
simultaneously produce heat and electricity, thus permitting a much higher level of primary 
energy use than any conventional electricity production system. If this potential is to be 
realised, the emissions trading regime must take account of this characteristic in the method 
used for allocating emissions rights. Rights should therefore be allocated free of charge for 
100% of the electrical energy generated.
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Pakeitimas 399
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes nustatomi 
santykiniai taršos rodikliai, jog būtų
užtikrinamas toks leidimų paskirstymas, 
kad būtų skatinama naudoti mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetančias bei efektyviai energiją 
vartojančias technologijas ir išmesti 
mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus ir technologijas,
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų. Taikant šias priemones 
taip pat galima būtų atsižvelgti į 
išmetamuosius teršalus, susijusius su 
degiųjų išmetamųjų dujų, susidarančių 
deguonies aukštakrosnėse, naudojimu, 
kai šių išmetamųjų dujų susidarymo 
neįmanoma išvengti gaminant plieną 
aukštakrosnėse; atsižvelgiant į tai, 
rengiant priemones gali būti numatyti 
nemokami leidimai aukštakrosnėms, 
kuriose šios dujos susidaro. Nemokami 
leidimai nesuteikiami savikaina 
parduodant pagamintą elektros energiją 
trečiosioms šalims, nebent elektros 
energija gaminama geležinkelio įmonėms. 
Šie nemokami leidimai suteikiami tik tol, 
kol kitos transporto priemonės galės būti 
įtrauktos į prekybą emisijų leidimais 
panašiomis reikliomis sąlygomis.
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Or. en

Pagrindimas

Road and water transport are currently not affected by the ETS and will not be included after 
2012. Air traffic will be included in ETS but the share of allowances provided for free will 
remain high. If free allocation of allowances covering the electricity needs of railway 
undertakings were to be terminated, the cost of emission trading for European railways would 
drastically increase. Based on assumptions by the Commission, costs for railways would rise 
by about EUR 400 million a year.

Pakeitimas 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
nebent elektros energija gaminama 
naudojant pramoninį šildymą arba 
pramoninių procesų atliekas, ir jei 
įrenginių operatoriai šią energiją naudoja 
savo reikmėms; šie leidimai skiriami 
pagal tas pačias paskirstymo taisykles, 
kurios taikomos pramoninei veiklai, kaip 
minima I priede. 
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Tačiau, kai gamybos procese 
susidariusios išmetamosios dujos 
naudojamos kaip kuras, įrenginio, kuriam 
veikiant susidaro išmetamosios dujos, 
operatoriui visi nemokami leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes. 
CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Auctioning would unduly burden these 
installations and discourage efficient waste gas use.

Pakeitimas 401
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą ir naudojant 
žaliavas neišvengiamai išmetamą CO2, ir 
kad nebūtų skatinama išmesti daugiau 
teršalų. Nemokami leidimai išmesti 
teršalus gaminant elektros energiją 
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nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.

Pakeitimas 402
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą ir naudojant 
žaliavas neišvengiamai išmetamą CO2, ir 
kad nebūtų skatinama išmesti daugiau 
teršalų. Nemokami leidimai išmesti 
teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami.

Or. en
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Pagrindimas

The technological potential of reduction is to be recognized in the allocation procedure, 
because major emissions in certain sectors, such as carbonic CO2 from limestone, are not 
reducible. The effect on climate change from inevitable CO2-emissions from the raw material 
input is the same as from energy emissions. In terms of free allocation (carbon leakage) the so 
called process emissions are an essential cost factor. Therefore the technological potential 
for the reduction of emissions should be recognized according to the current Annex III of 
Directive 2003/87/EC paragraph 3.

Pakeitimas 403
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami. 
Išimtis daroma tuo atveju, kai Komisija 
parenka mažiausiai 12 anglies surinkimo 
ir saugojimo (ang. CCS) parodomųjų 
įrenginių, kurių pajėgumai ne mažesni 
nei 200 MW, siekdama panaudoti visas 
anglies surinkimo ir saugojimo 
technologijas kartu su įvairiais energijos 
šaltiniais, saugojimo ir transporto 
galimybėmis.

Or. de
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Pagrindimas

It is important for all technological approaches dealing with CO2 capture and all means of 
storage to be tested. At least 12 demonstration plants are therefore needed.

Pakeitimas 404
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Taikant pirmoje pastraipoje nurodytas 
priemones galima skirti leidimų šilumą 
gaminantiems įrenginiams, veikiantiems 
pagal santykinių taršos rodiklių 
standartus, taip pat šių įrenginių atveju 
leidžiama atlikti ex-post atsiskaitymus 
laikantis pagrindinių principų. Nemokami 
leidimai išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

It is stated in Article 10.a.8 that competition may be disturbed in certain sectors/subsectors 
and that such disturbance may result in the attempts to “leave” the EU ETS system by moving 
production to countries not covered by the system. Article 10.a.8 foresees that such sectors 
shall obtain 100% free allocations. Therefore it would be good to determine procedures that 
would allow for the distribution of allowances, using a benchmark method, based on actual 
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production. 

Pakeitimas 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektros energiją, pagamintą iš 
išmetamųjų dujų, susidariusių per 
pramoninės gamybos procesus. Kai 
gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačias taisykles, 
kurios taikomos šiam įrenginiui.

Or. pl

Pagrindimas

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
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może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Pakeitimas 406
Matthias Groote

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Taikant šias priemones taip pat būtų 
galima atsižvelgti į išmetamuosius 
teršalus, susijusius su degiųjų išmetamųjų 
dujų, susidarančių deguonies 
aukštakrosnėse ir koksavimo krosnyse, 
naudojimu, kai šių išmetamųjų dujų 
susidarymo neįmanoma išvengti gaminant 
plieną koksavimo krosnyse ir 
aukštakrosnėse; todėl rengiant priemones 
gali būti numatyti nemokami leidimai 
aukštakrosnėms ir koksavimo krosnims, 
kuriose šios dujos susidaro. Nemokami 
leidimai išmesti teršalus gaminant elektros 
energiją nesuteikiami.

Or. en
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Pagrindimas

Coking gases are an unavoidable by-product of the coking process. These are process 
emissions for which emission allowances should be allocated free of charge.

Pakeitimas 407
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
nebent elektros energija gaminama 
naudojant pramoninį šildymą arba 
pramoninių procesų atliekas; šie leidimai 
skiriami pagal tas pačias paskirstymo 
taisykles, kurios taikomos pramoninei 
veiklai, kaip minima I priede.

Or. en

Pagrindimas

For both environmental and economical reasons, industry has invested in CHP and power 
supply from industrial residues on site. This activity was further stimulated as a solution in 
respect of the non-liberalised energy markets and is promoted by the CHP directive. The 
proposal assumes all electricity should be treated according to the same allocation 
principles. CHP produced for industrial processes is for supplying the demand of those 
industrial processes or to bring environmental solutions. It should be therefore treated 
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differently from normal power and heat generation.

Pakeitimas 408
Riitta Myller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus atvejus, kai elektros energiją 
pramoninams gamybos procesams 
gamina šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginiai ir kai elektros energija 
gaminama iš išmetamųjų dujų, gautų iš 
pramoninių gamybos procesų.
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

The electricity production in industrial CHP plants should be given free allocation. The 
production of the CHP-electricity depends directly on the energy needs of the industrial 
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installation. The industrial CHP installations are closely connected to the industrial facilities 
they serve and in many cases they get their fuel supply from the industrial installation. The 
share of the CHP production is largest in the paper and pulp industry but there is also CHP 
production in the chemical, iron and steel industries, refineries and food industry.

Pakeitimas 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektros energiją, pagamintą iš 
išmetamųjų dujų, susidariusių per 
pramoninės gamybos procesus.
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Unavoidable gases (coke-oven gas, blast furnace gas, converter gas) are produced in the steel 
making process and used for electricity production. This contributes to CO2 mitigation as the 
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alternative consists of flaring the waste gases and emitting CO2. This energy efficient use of 
waste gases should be promoted.

Pakeitimas 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
išskyrus elektros energiją, pagamintą iš 
išmetamųjų dujų, susidariusių per 
pramoninės gamybos procesus, labai 
efektyviu būdu savoms reikmėms 
gaminamą elektros energiją ir didelio 
naudingumo termofikacijos būdu 
savaiminio elektros energijos vartojimo 
tikslais gaminamą elektros energiją, kaip 
apibrėžta direktyvose 2004/8/EB ir 
2007/74/EB; šie leidimai skiriami 
laikantis tų pačių paskirstymo principų, 
kurie taikomi visam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

The general rule of no free allocation for electricity producers is correct. However, the 
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particular case of those installations who auto-consume electricity through cogeneration, 
self-supply or through the use of waste gases, should be recognised. The electricity generated 
in these cases should be allocated allowances with the same allocation principles as applied 
for the installation.

Pakeitimas 411
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami, 
nebent elektros energija gaminama
didelio naudingumo termofikacijos būdu 
savaiminio elektros energijos vartojimo 
tikslais, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, arba gaminama iš išmetamųjų 
dujų, susidarančių pramoninių gamybos 
procesų metu; šie leidimai skiriami pagal 
tas pačias šio straipsnio 7 ir 8 dalyse 
nurodytas įgyvendinimo priemones, 
kurios taikomos pagrindiniams 
pramoniniams procesams.

Or. en
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Pagrindimas

In recent years, industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated according to the same allocation principles, because there is supposedly one 
electricity market. This is a misconception. Power and heat produced in connection to 
industrial processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy 
production should be allocated according to the rules applying to that sector, as they are 
essential part of that sector.

Pakeitimas 412
Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją, naftos 
perdirbimo įrenginiams arba oro 
transportui nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector.
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Pakeitimas 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją arba naftos 
perdirbimo įrenginiams nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.

Pakeitimas 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
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skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją arba naftos 
perdirbimo įrenginiams nesuteikiami.

Or. fr

Pagrindimas

Oil refineries must be added and treated in the same way as electricity producers, since they 
can incorporate the price of carbon without risk of carbon leakages.

Pakeitimas 415
Péter Olajos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų. 
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, įskaitant bendrą 
šilumos ir elektros energijos gamybą, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros energiją 
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nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.

Pakeitimas 416
Lena Ek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas, 
įskaitant bendrą šilumos ir elektros 
energijos gamybą, ir išmesti mažiau 
teršalų, atsižvelgiant į efektyviausius 
metodus, pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų. Nemokami leidimai 
išmesti teršalus gaminant elektros energiją 
nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
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the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP. This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.

Pakeitimas 417
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami 
nebent elektra gaminama mišriose šilumą 
ir elektros energiją gaminančiose 
jėgainėse siekiant patenkinti šalies 
poreikius.

Or. de

Pagrindimas

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing electricity and 
heat simultaneously from primary energy sources. This is specifically promoted by many 
Member States. To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, 
full auctioning should remain restricted to electricity-only plants in the power sector.
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Pakeitimas 418
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus 
gaminant elektros energiją nesuteikiami.

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą bei saugojimą, ir kad 
nebūtų skatinama išmesti daugiau teršalų.
Nemokami leidimai išmesti teršalus
gaminant elektros energiją nesuteikiami 
nebent elektra gaminama mišriose šilumą 
ir elektros energiją gaminačiose jėgainėse 
siekiant patenkinti šalies poreikius.

Or. de

Pagrindimas

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing electricity and 
heat simultaneously from primary energy sources. This is specifically promoted by many 
Member States. To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, 
full auctioning should remain limited to electricity-only plants in the power sector.

Pakeitimas 419
Richard Seeber

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

Taršos rodiklių nustatymas – tai 
pagrindinis nemokamų leidimų suteikimo 
principas. Taršos rodiklis apibrėžiamas 
kaip  vidutinis sektoriaus išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
pagal produktus ataskaitiniais metais.
Kiekvienam įrenginiui atitinkamame 
sektoriuje nemokami leidimai suteikiami 
pagal jo ataskaitinių metų gamybos 
apimtį, padaugintą iš taršos rodiklio.  
Ataskaitiniai metai – tai dveji metai, 
pasibaigiantys prieš 24 mėnesius nuo 
prekybos laikotarpio pradžios.

Or. en

Pagrindimas

Benchmarking is a system for allocation of free allocation which avoids incentives to increase 
emissions. Benchmarking should be used to reward the best performers (top runner) in 
carbon efficiency. The reference years for the period beginning 2013 would then be 2009 and 
2010.

Pakeitimas 420
Matthias Groote

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sektoriams, kuriuose galima tinkamai 
pagrįsti, kad CO2 išlakų šaltinių 
perkėlimo kitaip išvengti negalima, ir 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį bei yra veiksmingai 
gaminama, didžiausias leidimų skaičius 
skiriamas su CO2 susijusių sąnaudų 
perkėlimui į elektros energijos kainas 
kompensuoti. Šių leidimų skyrimas 
pagrįstas kasmet nustatomomis 
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vidutinėmis šių įrenginių elektros 
energijos sąnaudomis ir tikėtinu tipinės 
ribines kainas nustatančios energijos 
gamybos CO2 sąnaudų perkėlimu, ir 
papildo visus nemokamus tiesioginio 
teršalų išmetimo leidimus.  Nekeičiamas 
ir pagal 9 straipsnį nustatytas bendras 
leidimų skaičius.

Or. en

Pagrindimas

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain. 

Pakeitimas 421
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Su įrengimais, nepaisant to, ar jie yra 
išorės valdymo, ar ne, bus elgiamasi 
vienodai emisijos leidimų požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text Directive reflects "outsourcing'" of 
activities by many sectors.
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Pakeitimas 422
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

While a sudden step-change in auctioning must be avoided, unequal treatment for electricity 
generators and industry regarding a ‘soft transition’ is unjustified and incompatible with EU 
principles. Immediately introducing 100% auctioning for electricity generation affects 
Member States very differently, depending on the composition of their power plant fleet. The 
enterprises affected need much more time for the desired adjustments, both in a technical and 
financial respect. Modernising fossil-fired power plants is a vital long-term contribution to 
the European energy mix.

Pakeitimas 423
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Allocation should be free of charge according to the EU-wide benchmark, with ex post 
adjustment in accordance with actual production. This allocation method provides for an 
effective climate change instrument at efficient cost for the whole economy). This allocation 
model is implemented in the new paragraph 2.
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Pakeitimas 424
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Elektros energijos gamybos įreginiams 
arba automatiniams energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

No free allocation in respect of any electricity production. According to the definition, 
electricity generators are producers that sell their electricity on the market. Therefore, 
reference to auto-generation must be added. In addition, equal treatment of all installations 
that produce heat or cooling.

Pakeitimas 425
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Power industry should be given an opportunity to gradually adapt to purchasing 100% of 
greenhouse gas emission allowances on the auction the way other economic sectors do. 
Power industry needs this time for modernisation and implementation of modern low-
emission technologies. Moreover, the gradual auctioning will allow improvements in energy 
efficiency and adaptation of electricity production to higher demands driven by new IPPC 
directive.

Pakeitimas 426
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

The introduction of 100% auctions for greenhouse gas emission allowances in 2013 will lead 
to a sudden increase in energy prices. The increase in the countries where electricity is 
produced mainly from coal, which is considered to be the most emissive, will result in the 
highest rise in electric energy costs. The indisputable lack of a uniform electric energy market 
and the existence of isolated regional electric energy markets having limited power network 
transmission capacities mean that possible consequences of substantial rises in electricity 
prices cannot be compensated within the EU.
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Pakeitimas 427
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Ūkio sistemoms, kurios pagrįstos iškastiniu kuru, pateiktos nuostatos, ypač tai, kad elektros 
energijos gamintojams nebus nemokamai dalijami leidimai ir tai, kad bus tolygiai mažinamas 
nemokamų leidimų skaičius, labai padidės elektros energijos kaina ir bendros ūkio išlaidos, o 
tai reikš didesnes piliečių išlaidas.

Pakeitimas 428
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 3 dalį tik elektrą gaminančioms 
jėgainėms, išskyrus mišrias šilumą ir 
elektros energiją gaminančias jėgaines, 
kurios gamina energiją šalies poreikiams 
patenkinti, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.
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Or. de

Pagrindimas

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing electricity and 
heat simultaneously from primary energy sources. This is specifically promoted by many 
Member States. To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, 
full auctioning should remain limited to electricity-only plants in the power sector.

Pakeitimas 429
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 3 dalį tik elektrą gaminančioms 
jėgainėms, išskyrus mišrias šilumą ir 
elektros energiją gaminančias jėgaines, 
kurios gamina energiją šalies poreikiams 
patenkinti, šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. de

Pagrindimas

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing electricity and 
heat simultaneously from primary energy sources. This is specifically promoted by many 
Member States. To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, 
full auctioning should remain limited to electricity-only plants in the power sector.
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Pakeitimas 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams (išskyrus savo elektros 
energijos reikmėms patenkinti ir energijai 
imlioms pramonės šakoms aprūpinti 
naudojamiems įrenginiams), šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
surinkimo įrenginiams, transportavimo 
vamzdynams arba saugykloms nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.

Pakeitimas 431
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 3 dalį elektros energijai, kuri 
gaminama ne mišriose šilumą ir elektros 
energiją gaminančiose jėgainėse, 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
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nesuteikiami.

Or. de

Pagrindimas

Allowances not allocated free of charge should be restricted to electricity production which 
does not use the combined heat and power system, so as to avoid further burdening this most 
efficient form of electricity production and counteracting CHP support mechanisms in a 
number of countries.

Pakeitimas 432
Antonio De Blasio

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, išskyrus bendrą elektros 
energijos ir šilumos, skirtų naudoti 
pramonėje, gamybą, šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų surinkimo 
įrenginiams, transportavimo vamzdynams 
arba saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. hu

Pakeitimas 433
Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 

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

įrenginiams, aviacijai arba šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
surinkimo įrenginiams, transportavimo 
vamzdynams arba saugykloms nemokami 
leidimai nesuteikiami.

Or. en

Pakeitimas 434
Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Mineral oil refineries and the aviation sector will be able to pass on the full price of carbon 
without risk of carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the 
power sector. 

Pakeitimas 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Oil refineries must be added and treated in the same way as electricity producers, since they 
can incorporate the price of carbon without risk of carbon leakages.

Pakeitimas 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Mineral oil refineries sector will be able to pass on the full price of carbon without risk of 
carbon leakage. They therefore need to be treated in the same way as the power sector.
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Pakeitimas 437
Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 3 dalį elektros energijos gamybos 
įrenginiams, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, kurios išmetamos naudojant 
iškastinį kurą, surinkimo įrenginiams, 
transportavimo vamzdynams arba 
saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Co-firing with biomass or -waste at coal-fired power plants is a cost-effective option for 
increasing the share of renewable energy in Europe. It is essential to ensure that co-firing 
remains an attractive option together with CCS. To secure investments in CCS it is therefore 
suggested that it should be possible to be credited for greenhouse gas emissions stored from 
fuel which is CO2 neutral and in effect extracts greenhouse gas emission from the 
atmosphere.

Pakeitimas 438
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei tam tikriems produktams arba 
procesams nebuvo nustatyti taršos 
rodikliai pagal [23] straipsnio [3] dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, atitinkamam įrenginiui 
emisijos leidimai suteikiami pagal vidutinį 
metinį paskirstomų leidimų skaičių 



AM\734516LT.doc 77/101 PE409.642v01-00

LT

antruoju LPS prekybos laikotarpiu, kuris 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.  
Atsižvelgiama į atitinkamų jėgainių 
techninį taršos sumažinimo potencialą.

Jei produktams arba procesams 
netaikomas antrasis LPS prekybos 
laikotarpis, jiems galioja išlyga, kuria 
leidžiama netaikyti naujų nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.

Pakeitimas 439
Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nemokami leidimai suteikiami 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išsiskiriančių iš biomasės, surinkimo ir 
saugojimo įrenginiams.

Or. en

Pakeitimas 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

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

3. Neatsižvelgiant į tai, ar šiluma 
gaminama kartu su elektros energija, ar 
ne, tiekiant šilumą pramonei, centrinio 
šildymo įrenginiams arba kitiems 
vartotojams, suteikiama tiek pat 
nemokamų leidimų, kiek ir  pramonės 
sektoriams.

Neatsižvelgiant į tai, ar šiluma gaminama 
kartu su elektros energija, ar ne, tiekiant 
šilumą centrinio šildymo įrenginiams, 
kurie atitinka Valstybės pagalbos 
aplinkosaugai gairių nuostatų 51 dalį, 
turėtų būti suteikiama 100% nemokamų 
leidimų siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas kitiems Bendrijos sistemai 
nepriklausantiems šilumos gamintojams.

Or. en

Pagrindimas

Heat production must not be treated “incidentally” within the same provisions that regard 
electricity generation. That leads to contradictions and distortions of competition.

Pakeitimas 441
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti 

3. Didelio naudingumo mišrioms šilumą 
ir elektros energiją gaminančioms 
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suteikiami šilumos gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą, 
kad tiems įrenginiams būtų užtikrintos 
tokios pat sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

jėgainėms, apibrėžtoms Direktyvoje 
2004/8/EB, be laiko apribojimų teikiami 
nemokami leidimai elektros energijos ir 
šilumos gamybai pagal taršos rodiklį.

Or. en

Pagrindimas

CHP is a corner-stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced and future expansion might not be realized. If auctioning is to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, granting such an exception of CHP from 
auctioning supports climate protection.

Pakeitimas 442
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jėgainėms, kuriose bendrai gaminama 
šiluma ir elektros energija šalies 
poreikiams patenkinti, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, suteikiami 
nemokami kreditai pagal Europos mastu 
suderintus taršos rodiklius.
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leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. de

Pagrindimas

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing electricity and 
heat simultaneously from primary energy sources. This is specifically promoted by many 
Member States. To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, 
full auctioning should remain limited to electricity-only plants in the power sector.

Pakeitimas 443
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jėgainėms, kuriose bendrai gaminama 
šiluma ir elektros energija šalies 
poreikiams patenkinti, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, suteikiami 
nemokami kreditai pagal Europos mastu 
suderintus taršos rodiklius.

Or. de

Pagrindimas

Combined heat and power (CHP) is the most economical way of producing electricity and 
heat simultaneously from primary energy sources. This is specifically promoted by many 
Member States. To avoid extra burdens on CHP plants and provide incentives for new plants, 
full auctioning should remain limited to electricity-only plants in the power sector.
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Pakeitimas 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nemokami leidimai suteikiami šilumos, 
tiekiamos pramonėms įmonėms ir kitiems 
vartotojams, gamybai pasitelkiant didelio 
naudingumo kogeneraciją, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged.

Pakeitimas 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektros energijos gamybos 
įrenginiams nemokami leidimai gali būti

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

vartotojams, gamybai pasitelkiant didelio 
naudingumo kogeneraciją, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged.

Pakeitimas 446
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB.

Or. pl
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Pagrindimas

Ūkio sistemoms, kurios pagrįstos iškastiniu kuru, pateiktos nuostatos, ypač tai, kad elektros 
energijos gamintojams nebus nemokamai dalijami leidimai ir tai, kad bus tolygiai mažinamas 
nemokamų leidimų skaičius, labai padidės elektros energijos kaina ir bendros ūkio išlaidos, o 
tai reikš didesnes piliečių išlaidas.

Pakeitimas 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Visi leidimai suteikiami nemokami
šilumos ir elektros gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant 
patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą.

Or. es

Pagrindimas

Būtina nemokamai išduoti visus teršalų išmetimo leidimus, būtinus šilumą ir elektros energiją 
gaminančių jėgainių veikimui, jei norima skatinti tokių įrenginių gamybą. Kad jie būtų 
plėtojami, reikalingas tvirtas pagrindas, nes jų veikla pagrįsta privačiojo sektoriaus 
investicijomis. Jei nemokamai būtų išduodama mažiau negu 100 % leidimų, jų gyvybingumui 
iškiltų grėsmė. 
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Pakeitimas 449
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai suteikiami šilumos ir 
šalčio gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kai reikia, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams, jei ši šiluma ar šaltis 
naudojami sektoriuose, kuriuose yra 
didelis anglies dvideginio nutekėjimo 
pavojus.

Leidimai, suteikiami šilumos ar šalčio 
gamintojams, turi būti lygiaverčiai, kaip 
leidimai, suteikiami sektoriams, 
naudojantiems šilumą ar šaltį.

Or. en

Pagrindimas

Nemokami leidimai išmesti teršalus gaminant elektros energiją nesuteikiami. Remiantis 
apibrėžtimi, elektros energijos gamintojai yra gamintojai, parduodantys elektrą rinkoje.  
Todėl reikia įterpti nuorodą apie energijos gamybą savo reikmėms. Be to, reikia taikyti 
vienodas sąlygas visiems įrenginiams, gaminantiems šilumą ar šaltį.

Pakeitimas 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

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

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai suteikiami šilumos 
gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą šilumos paklausą ir 
šilumai, teikiamai efektyviausiems 
centrinio šildymo įrenginiams, kurie 
atitinka Valstybės pagalbos aplinkosaugai 
gairių nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Efektyvus centrinis šildymas naudojant šilumą, gautą termofikacijos būdu, gali padėti taupyti 
energiją. Todėl reikia užtikrinti jo konkurencingumą.

Pakeitimas 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai suteikiami šilumos 
gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Nemokami leidimai 
suteikiami energijos gamybai 
termofikaciniuose įrenginiuose, 
gaminančiuose elektros energiją ir šilumą 
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nurodytą linijinį koeficientą. centrinio šildymo sistemoms, taip pat 
elektros energijos, skirtos paties įrenginio 
reikmėms patenkinti, gamybai. Po 
2013 m. kiekvienais metais bendras 
minėtiems įrenginiams tokiai šilumos 
gamybai suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas turi būti aiškus, kai reikia nustatyti, kam turi būti skiriami nemokami leidimai. Be to, 
termofikaciniai įrenginiai, teikiantys energija centrinio šildymo sistemoms, turi būti remiami 
valdžios institucijų, nes jie remia tausų išteklių naudojimą ir kovą su klimato kaita, taip pat 
viešąsias paslaugas, kurios prieinamos daugumai gyventojų.

Pakeitimas 452
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai šilumos ar vėsinimo gamintojai 
pagal 1 dalį gauna leidimą šilumos ar 
vėsinimo gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, nemokami 
leidimai suteikiami elektros energijos 
gamybai atsižvelgiant į savaiminį elektros 
energijos vartojimą ir elektros energijos, 
skirtos naudoti tik tam tikriems pramonės 
įrenginiams, gamybai siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinių konfliktų su ES teisės aktais, reikia užtikrinti vienodas sąlygas 
visiems termofikaciniams įrenginiams, gaminantiems energiją, naudojamą tik tam tikriems 
tikslams. Privilegijų suteikimas energijos gamybai savo reikmėms prieštarauja atviros, 
skaidrios ir konkurencingos elektros rinkos principui, kuris skatinamas direktyvoje 
2003/54/EB.

Pakeitimas 453
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kai šilumos ar vėsinimo gamintojai 
pagal 1 dalį gauna leidimą šilumos ar 
vėsinimo gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, nemokami 
leidimai suteikiami elektros energijos 
gamybai siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas. Po 2013 m. kiekvienais metais 
bendras minėtiems įrenginiams tokiai 
šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pakeitimas 454
Péter Olajos

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

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

3. Bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
didelio naudingumo termofikacijos būdu, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB.
Bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginiams suteikiami 
nemokami leidimai yra bent jau 
lygiaverčiai bendram anglies dvideginio 
kiekiui, neišmestam į aplinką dėl 
investicijų į šiuos įrenginius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad skirtingose valstybėse narėse nebūtų taikomos skirtingos sistemos, susijusios su 
šilumos gamybos leidimų suteikimu, naujojoje direktyvoje turi būti nustatytos bendros darnios 
nemokamų leidimų suteikiamo šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams taisyklės.

Pakeitimas 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

nurodytą linijinį koeficientą.

Or. fr

Pagrindimas

Termofikacijos įrenginiai turi būti laikomi pramonės ir (arba) garo gamybos sektoriaus 
dalimi, kaip buvo daroma pagal du pirmuosius nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo leidimų paskirstymo planus. Turi būti aišku, kad direktyva taikoma ne tik 
didelio naudingumo, bet ir visai šilumos gamybai termofikacijos būdu.

Pakeitimas 456
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu remiamas tokių pat sąlygų, kaip ir kitiems šilumos gamintojams, taikymas.
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Pakeitimas 457
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Šilumos gamyba apibrėžiama kaip didelio 
naudingumo termofikacija, jei ji atitinka 
Direktyvos 2004/8/EB III priede 
nustatytus kriterijus ir suderintąsias 
naudingumo atskaitines vertes, nustatytas 
Komisijos sprendimu 2007/74/EB.

Or. en

Pagrindimas

Šis didelio naudingumo termofikacijos apibrėžties paaiškinimas užtikrins, kad didelėms 
termofikacijos jėgainėms, naudojančioms didelį biomasės kiekį (o tai naudinga mažinant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą), nebus pakenkta taikant ES LPS.

Pakeitimas 458
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūloma palaipsniui stiprinti aukcionų sistemą energetikos sektoriuje, kaip siūloma kitiems 
sektoriams, pradedant nuo 80 proc. nemokamai paskirstomų leidimų 2013 m. iki pasiekiant 
100 proc. paskirstymą aukciono būdu tik 2020 m. Svarbiausia tokio pasiūlymo priežastis yra 
ta, kad ES energetikos rinka nėra visiškai susiliejusi. Esamos izoliuotos rinkos neleis perkelti 
pajėgumus, kurių būtina siekiant kompensuoti 100 proc. prekybos aukcionuose, susijusios su 
energijos gamybos sektoriumi. Be to, palaipsnis aukcionų taikymas sudarys galimybių 
pagerinti energijos sunaudojimo efektyvumą ir pritaikyti elektros energijos gamybą 
didesnėms reikmėms, atsirasiančioms dėl naujosios IPPC direktyvos. 

Pakeitimas 459
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 

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

siekiant patenkinti ekonomiškai pagrįstą 
paklausą, kad tiems įrenginiams būtų 
užtikrintos tokios pat sąlygos, kaip ir 
kitiems šilumos gamintojams. Po 2013 m. 
kiekvienais metais bendras minėtiems 
įrenginiams tokiai šilumos gamybai 
suteikiamų leidimų skaičius koreguojamas 
taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį 
koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Daugumoje naujųjų valstybių narių didelę šilumos paklausos dalį sudaro centrinis šildymas 
(pvz., Lenkijoje jis sudaro daugiau negu 50 %). Bet kokie įpareigojimai šiam sektoriui pirkti 
leidimus gali lemti šilumos kainų padidėjimą. Rizika, kad namų ūkiai pakeis brangesnę 
tinklais teikiamą šilumą individualiais anglimi kūrenamais įrenginiais, kuriems taikoma ne 
tokia griežta teršalų išmetimo kontrolė. Siekiant to išvengti, siūloma palaipsniui stiprinti 
aukcionų sistemą energetikos sektoriuje, kaip siūloma kitiems sektoriams.

Pakeitimas 460
Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą. Nemokami 
leidimai taip pat bus suteikiami 
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mažiausiai 12 Komisijos atrinktų anglies 
dvideginio surinkimo ir saugojimo 
bandomųjų įrenginių, atitinkančių 1 
dalyje pateiktus kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu išbandyti visus CO2 surinkimo technologinius būdus ir visas jo saugojimo galimybes. 
Todėl reikia bent jau dvylikos bandomųjų įrenginių.

Pakeitimas 461
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Elektros energijos gamybos įrenginiams 
nemokami leidimai gali būti suteikiami 
šilumos gamybai didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti 
ekonomiškai pagrįstą paklausą, kad tiems 
įrenginiams būtų užtikrintos tokios pat 
sąlygos, kaip ir kitiems šilumos 
gamintojams. Po 2013 m. kiekvienais 
metais bendras minėtiems įrenginiams 
tokiai šilumos gamybai suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą. Nemokami 
leidimai, kurių skaičius lygus 125 % 
numatomos gamybos apimties, taip pat 
suteikiami mažiausiai 12 Komisijos 
atrinktų anglies dvideginio surinkimo ir 
saugojimo bandomųjų įrenginių, 
atitinkančių 1 dalyje pateiktus kriterijus.

Or. de



PE409.642v01-00 94/101 AM\734516LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiama sukurti paskatas statyti bandomuosius anglies dvideginio surinkimo ir saugojimo 
įrenginius.

Pakeitimas 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybė narė neįgyvendina savo 
metinio mažinimo tikslo, nustatyto 
pagal [sprendimą dėl pastangų 
pasidalijimo], kaip numatyta šio 
sprendimo 3 straipsnyje ir priede, 
leidimų kiekis, lygus tais metais 
trūkstamam nesumažintam 
išmetamųjų teršalų kiekiui, 
įrašomas Atskirame sandorių 
žurnale (CITL) ir atitinkamoms 
valstybėms narėms neišduodamas. 
CITL įrašytus leidimus Komisija 
gali parduoti aukcione.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma nuobaudų sistema siekiant, kad valstybės narės vykdytų pastangų 
pasidalijimo sprendimą.

Pakeitimas 463
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei valstybė narė neįgyvendina savo 
metinio mažinimo tikslo, nustatyto pagal 
[sprendimą dėl pastangų pasidalijimo], 
kaip numatyta šio sprendimo 3 straipsnyje 
ir priede, leidimų kiekis, lygus tais metais 
trūkstamam nesumažintam išmetamųjų 
teršalų kiekiui, įrašomas Atskirame 
sandorių žurnale (CITL) ir atitinkamoms 
valstybėms narėms neišduodamas. CITL 
įrašyti leidimai gali būti padalyti kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tik tuomet, jei pagal pastangų pasidalijimo sprendimą nenumatyta 
baudų. Juo nustatoma nuobaudų sistema siekiant, kad valstybės narės vykdytų pastangų 
pasidalijimo sprendimą.

Pakeitimas 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei valstybė narė atsisako mokėti 
baudą pagal [sprendimo dėl pastangų 
pasidalijimo] įgyvendinimo sistemą, kaip 
numatyta šio sprendimo 3 straipsnyje, 
leidimų kiekis, lygus tais metais 
trūkstamam nesumažintam išmetamųjų 
teršalų kiekiui, įrašomas Atskirame 
sandorių žurnale (CITL) ir atitinkamoms 
valstybėms narėms neišduodamas, kol 
valstybė narė nesumokės nustatytos 
baudos.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad valstybė narės vykdytų nuobaudų sistemą, kuria siekiama, 
kad jos vykdytų pastangų pasidalijimo sprendimą.

Pakeitimas 465
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei valstybė narė atsisako mokėti 
baudą pagal [sprendimo dėl pastangų 
pasidalijimo] įgyvendinimo sistemą, kaip 
numatyta šio sprendimo 3 straipsnyje, 
leidimų kiekis, lygus tais metais 
trūkstamam nesumažintam išmetamųjų 
teršalų kiekiui, įrašomas Atskirame 
sandorių žurnale (CITL) ir atitinkamoms 
valstybėms narėms neišduodamas, kol 
valstybė narė nesumokės nustatytos 
baudos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikytinas tik tuomet, jei numatyta nuobaudų valstybėms narėms sistema, kuria 
siekiama, kad jos vykdytų pastangų pasidalijimo sprendimą. Jis užtikrina, kad valstybės narės 
laikytųsi šios sistemos.

Pakeitimas 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio  4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar nurodyti įrenginiai susiję su kiekvienu atskiru įrenginiu, ar su tam tikromis 
įrenginių grupėmis. Taip pat neaišku, kurioms iš jų taikomas koregavimo koeficientas ir kokiu 
tikslu. Siekiant tinkamai spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą, skaičius leidimų, 
apskaičiuotas taikant teršalų rodiklius, turi būti visiškai paskirstytas. 10a straipsnio 1 ir 7 
dalyse tai numatyta, taigi 10 a straipsnio 4 ir 5 dalys nereikalingos.

Pakeitimas 467
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Bendras leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
lygus atitinkamam patikrintam teršalų 
kiekiui, išreikštam viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.

Or. en
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Pagrindimas

Komisija siūlo naudoti „nuo atskiro prie bendro“ sistemą, kad būtų galima apskaičiuoti kiek 
nemokamų leidimų skirta kiekvienam įrenginiui, t. y. nustatomi santykiniai rodikliai, 
nagrinėjama, kokių rezultatų gaunama juos perskaičiavus įrenginiams, ir jie dar kartą 
koreguojami, jei viršijamos bendros didžiausios leistinos ribos. Kad procesas greitėtų ir kad 
būtų galima pateikti tikslesnių kiekvieno sektoriaus prognozių tikslinga taikyti „nuo bendro 
prie atskiro“ sistemą. Pirmiausia Komisija, atsižvelgdama į patikrintą išmetamųjų teršalų 
kiekį, turėtų paskirstyti sektoriams bendras didžiausias leistinas ribas, po to numatyti sektorių 
santykinius rodiklius, pagal kuriuos būtų galima nuspęsti, kiek leidimų skirti kiekvienam 
sektoriaus įrenginiui.

Pakeitimas 468
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas vienodas įvairius 
sektorius apimantis pataisos koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas gali sudaryti sąlygas tam tikriems sektoriams padidinti išmetamų 
teršalų kiekį ir savo mažinimo pastangas perduoti kitiems sektoriams. Vienodas įvairius 
sektorius apimantis pataisos koeficientas užtikrina, kad visi sektoriau dalyvautų išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo veikloje.
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Pakeitimas 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Prireikus taikomas pataisos koeficientas, 
siekiant atitikties su kiekiu, kuris 
nustatytas pagal 1 ir 3 dalis ir nekeičiant 
viso leidimų kiekio pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagrįsti išteklius, išleistus taršos rodikliams nustatyti, ir atsižvelgiant į šių rodiklių 
ambicingą pobūdį būtina skirstyti leidimus pagal bendrą leidimų skaičių, apskaičiuotą taikant 
šiuos taršos rodiklius. Viršijant sektoriaus viršutinę ribą, kaip numatyta šiose dalyse, bus 
taikomas kiekis, pateikiamas parduoti aukcionuose, taip pat perviršiai turi būti perkeliami į 
aukcionuose parduodamus laidimų kiekius. Pirmu atveju leidimų, teikiamų aukcionuose, 
skaičiaus sumažėjimas atitinka sumažėjusį poreikį, todėl galima tikėtis, kad leidimų kainos 
nedidės. Sutinkama, kad reikia padidinti LPS viršutinę ribą.

Pakeitimas 470
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 4. Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų, 
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apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido nutekėjimo rizika atsiranda tada, kai gamintojams ES ir už jos ribų 
netaikomi tie patys anglies dioksido apribojimai. Kadangi nėra tinkamos tarptautinės 
sutarties, daug energijos vartojančioms pramonės šakoms, kurioms būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, turėtų būti suteikiama pakankamai nemokamų leidimų, kad išmetamas 
anglies dioksidas nebūtų priskiriamas šalims, kurios nėra nustačiusios panašių išmetimo 
apribojimų savo vietos gamybai.
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4. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo veiklą ir 
2008–2012 m. gavo nemokamų leidimų, 
negali būti didesnis už atitinkamą teršalų 
kiekį, išreikštą viso metinio Bendrijos 
leidimų skaičiaus procentine dalimi, kurį 
tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Prireikus taikomas pataisos koeficientas.

4. Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų, 
didžiausias, didžiausias leidimų skaičius, 
pagal kurį apskaičiuojamas leidimų 
skaičius įrenginiams, kurie 2013 m. vykdo 
veiklą ir 2008–2012 m. gavo nemokamų 
leidimų, negali būti didesnis už atitinkamą 
teršalų kiekį, išreikštą viso metinio 
Bendrijos leidimų skaičiaus procentine 
dalimi, kurį tie įrenginiai išmetė 2005–
2007 m. Prireikus taikomas pataisos 
koeficientas.

Or. en



AM\734516LT.doc 101/101 PE409.642v01-00

LT

Pagrindimas

Žr. mūsų 10 straipsnio 8 dalies 2 pakeitimą.
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