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Pakeitimas 293
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) 10 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
„10 straipsnis

Leidimų pardavimas aukcione
1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, valstybės narės parduoda 
aukcionuose.
2. Visą leidimų, kuriuos kiekviena 
valstybė narė parduoda aukcione, skaičių 
sudaro:
a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios 
atitinka tam tikros valstybės narės 
2005 m. patikrintą išmetamųjų teršalų 
dalį Bendrijos sistemoje;
b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
nurodyta procentine dalimi.
Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant 
jų 2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.
Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
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10 % leidimų.
3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų
parduodant leidimus aukcione pagal 2 
dalį, įskaitant visas pajamas, gautas iš 
aukcionų pagal tos dalies b punktą, 
reikėtų naudoti šiems tikslams:
a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais 
siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą;
b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;
d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;
e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;
f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją; ir
g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.
4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš šių tikslų valstybės 
narės nurodo pagal Sprendimą 
Nr. 280/2004/EB teikiamose ataskaitose.
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5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie 
būtų rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Aukcionai rengiami taip, kad 
operatoriai, visų pirma visos mažiosios ir 
vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turėtų visas galimybes 
juose dalyvauti, ir kad kiti dalyviai 
nepakenktų aukcionų sistemos veikimui. 
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. en

Pagrindimas

Pirkdami leidimus aukcionuose, kurie rengiami pagal leidimų prekybos sistemą (LPS), visi 
vartotojai patiria didžiulių išlaidų, nors CO2 kiekis dėl to labiau nesumažėja. Tai reiškia tik 
dar vieną naują mokestį, kurį už išmetamą CO2 turės mokėti vartotojas. Siekiant, kad ES 
vartotojai kasmet sutaupytų 55 mlrd. eurų, taip pat siekiant išvengti abejonių dėl LPS 
veiksmingumo ir užtikrinti už energijos megavatvalandę 20–30 eurų mažesnes kainas, LPS 
neturėtų būti grindžiama leidimų pardavimu aukcionuose. Nemokamą leidimų suteikimą 
grindžiant santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba, būtų užtikrinta sąnaudų ir 
ekologijos požiūriais veiksminga priemonė.

Pakeitimas 294
Anne Laperrouze

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

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

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

2. Visą leidimų, kuriuos kiekviena 
valstybė narė parduoda aukcione, skaičių 
sudaro:
a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios 
atitinka tam tikros valstybės narės 
2005 m. patikrintą išmetamųjų teršalų 
dalį Bendrijos sistemoje;
b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
nurodyta procentine dalimi.
Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant 
jų 2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.
Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
10 % leidimų.
3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš 
aukcionų pagal tos dalies b punktą, 
reikėtų naudoti šiems tikslams:

3. 100 % pajamų, gautų parduodant 
leidimus aukcione, ES turėtų naudoti 
šiems tikslams:

a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais 

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

mokslinius tyrimus bei technologijų plėtrą, 
kuriais siekiama mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir prisitaikyti prie klimato 
kaitos, įskaitant dalyvavimą iniciatyvose 
pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą;

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

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

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

ca) ekologiškos energijos produktams 
kurti;

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

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

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

e) pagalbai, kuri sudarytų ne daugiau 
negu 10 % aukcionuose gautų pajamų, 
konkrečioms valstybėms narėms teikti 
siekiant skatinti solidarumą ir pažangą 
Bendrijoje, taip pat pagalbai 
besivystančioms šalims teikti siekiant 
užtikrinti, kad jos lengviau prisitaikytų
prie klimato kaitos poveikio;

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

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

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas skiriant iki [x %, 
dėl tikslaus skaičiaus bus nuspręsta 
vėliau] visų aukcionuose gautų pajamų.

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

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

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 

5. Vėliausiai iki 2009 m. gruodžio 31 d.
Komisija, vadovaudamasi 23 straipsnio 
3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra 
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rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažiosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.“

su tikrinimu, priima Reglamentą dėl 
aukcionų terminų, administravimo ir kitų 
aspektų, kad jie būtų rengiami atvirai, 
skaidriai ir nediskriminuojant. Aukcionai 
rengiami taip, kad operatoriai, visų pirma 
visos mažosios ir vidutinės įmonės, 
kurioms taikoma Bendrijos sistema, turėtų 
visas galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Aukcionų rengimo sistema 
nustatoma taip, kad būtų užtikrinta nuolat 
likvidi ir skaidri rinka.

Norint, kad būtų pasiekti pirmiau 
išvardyti tikslai, pirmojoje pastraipoje 
nurodytas reglamentas turėtų būti 
grindžiamas šiais principais:
– taikoma viena veiksminga, per atstumą 
pasiekiama ir už priimtiną kainą 
prieinama, sistema, kuri, siekiant 
užtikrinti jos sklandų veikimą, turėtų būti 
kontroliuojama vieno Bendrijos lygmens 
vadovo;
– aukcionai prieinami minimaliomis 
sąnaudomis bet kuriai mokumo įrodymą 
pateikusiai ir sąskaitą leidimų registre 
turinčiai suinteresuotajai šaliai;
– reglamente nustatomas tam tikro kiekio 
leidimų, kuriuos ketinama teikti 
aukcionui, pardavimo tvarkaraštis, 
suderintas su atsiskaitymo už leidimus 
terminu ir su bendrovėms taikomais 
pinigų srauto apribojimais; tvarkaraštyje 
nenumatoma galimybė rengti vieną 
aukcioną, kuris aprėptų visą aktualų 
laikotarpį.
Reglamente numatoma rinkos priežiūra, 
vykdoma esamos ar būsimos 
organizacijos, kurios uždaviniai panašūs į 
prekių rinkos priežiūros organo 
uždavinius.

Or. fr
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Pagrindimas

Aukcionai turi būti vykdomi ne kiekvienos valstybės narės, o Bendrijos lygmeniu. Siekdama 
užtikrinti, kad nuo šiol iki 2050 m. būtų įmanoma imtis veiksmų išmetamo CO2 kiekiui mažinti, 
ES turi būti pasirengusi daugiau investuoti į energijos technologijas, kurias taikant būtų 
mažinamas CO2 kiekis. Naudojant pajamas Bendrijos lygmeniu būtų galima tinkamai 
organizuoti Europoje atliekamus mokslinius tyrimus ir savo ruožtu mokslininkams sudaryti 
panašias darbo sąlygas, kaip, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Japonijoje.

Pakeitimas 295
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nuo 2013 m. visus leidimus valstybės 
narės parduoda aukcionuose.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad rinkoje būtų skatinama vartoti klimatui ne tokius kenksmingus produktus, 
anglies junginių kainos turi būti visiškai įtrauktos į produktų kainas. Naudojantis nemokamais 
leidimais būtų iškraipomi rinkos veikimo principai, o visus leidimus parduodant aukcione 
būtų gerokai sumažinta didžiulė biurokratinė našta ir veiksmingiausiai atlyginama 
geriausiems rinkos dalyviams. Siekiant kovoti su anglies dioksido nutekėjimu ir nesąžininga 
šalių, kurios neįsipareigojusios laikytis išsamaus tarptautinio klimato kaitos susitarimo 
nuostatų, konkurencija Europoje gaminamų produktų atžvilgiu, turėtų būtų taikomas 
reikalavimas atsisakyti leidimų.

Pakeitimas 296
Jens Holm

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

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

1. Nuo 2013 m. visus leidimus valstybės 
narės parduoda aukcionuose.

Or. en

Pagrindimas

Nedelsiant turi įsigalioti bendroji taisyklė, pagal kurią visi leidimai parduodami aukcionuose. 
Tai būtina, jeigu bendrovėms ketinama numatyti veiksmingas jų gaminamai produkcijai 
taikomų aplinkos apsaugos išlaidų mažinimo paskatas. Patvirtinus septynerių metų 
pereinamąjį laikotarpį, bendrovės labai delstų spręsti klausimą dėl aplinkos apsaugos išlaidų, 
susijusių su jų vykdoma veikla.

Pakeitimas 297
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Visas leidimų, kuriuos kiekviena 
valstybė narė parduoda aukcione, skaičius 
atitinka tam tikros valstybės narės 
2005 m. patikrintą išmetamųjų teršalų 
dalį Bendrijos sistemoje.

a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios 
atitinka tam tikros valstybės narės 
2005 m. patikrintą išmetamųjų teršalų 
dalį Bendrijos sistemoje;
b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
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nurodyta procentine dalimi.
Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant jų 
2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.

Šiuo tikslu valstybių narių, kurios 2005 m. 
nedalyvavo Bendrijos sistemoje, leidimų 
dalis apskaičiuojama naudojant jų 2007 m. 
Bendrijos sistemos patikrintus išmetamųjų 
teršalų duomenis.

Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
10 % leidimų.

Or. en

Pagrindimas

2 pastraipoje nurodoma, kad taikant kovos su klimato kaita priemones, pvz., ES LPS, turėtų 
būti aiškiai užtikrinamos vienodos sąlygos. Sanglaudos klausimai sprendžiami taikant kitas 
politikos priemones.

Pakeitimas 298
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

a) 45 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 

b) 5 % visų leidimų, kurie bus parduodami 
aukcione, paskirstytų tam tikroms 
valstybėms narėms siekiant solidarumo ir 
ekonomikos augimo Bendrijoje; todėl 
leidimų, kuriuos tos valstybės narės 
parduoda aukcione pagal a punktą, skaičius 
padidinamas IIa priede nurodyta procentine 
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nurodyta procentine dalimi. dalimi;

ba) 50 % visų parduoti aukcione skirtų 
leidimų, kuriuos ketinama palikti 
Komisijai. Komisija šiuos leidimus 
parduoda aukcione ir gautas lėšas skiria 
finansuoti veiklai, susijusiai su išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, su miškų naikinimo ir dirvos 
degradacijos stabdymu ir su prisitaikymu 
prie klimato kaitos šalyse, kurios 
neįtrauktos į JT bendrosios klimato kaitos 
konvencijos I priedą.

Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant jų 
2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.

Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant jų 
2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.

Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
10 % leidimų.

Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
5 % leidimų.

Or. en

Pagrindimas

Mažiausiai 50 % aukcionuose gaunamų pajamų turėtų būti skirta kovos su klimato kaita 
besivystančiose šalyse priemonėms finansuoti. Siekiant, kad būtų išvengta problemų, susijusių 
su metinėmis biudžeto procedūromis valstybėse narėse, Komisija turėtų atitinkamą leidimų 
dalį parduoti aukcione ir gautas lėšas panaudoti minėtuoju tikslu.

Pakeitimas 299
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Visą leidimų, kuriuos kiekviena valstybė 
narė parduoda aukcione, skaičių sudaro:
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a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

a) 70 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
nurodyta procentine dalimi.

b) 30 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
nurodyta procentine dalimi.

Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant jų 
2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis. 

Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant jų 
2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.

Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
10 % leidimų.

Jei būtina, pirmos pastraipos b punkte 
minėti procentiniai dydžiai proporcingai 
koreguojami taip, kad būtų perskirstyta 
30 % leidimų.

Or. pl

Pagrindimas

Siūlomi 10 % leidimų, kuriuos ketinama parduoti solidarumo ir pažangos Bendrijoje tikslu, 
neatitinka plėtros reikalavimų, taikomų šalims, kurios daugybę metų kovojo su savo 
ekonominiu atsilikimu ir kurios socialiniu, aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriais negali 
skubiai keisti savo ekonomikos taip, kad ūkinei veiklai vykdyti būtų pradėti naudoti 
alternatyvūs energijos šaltiniai.

Pakeitimas 300
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 90 % visų leidimų, kurie bus a) 80 % visų leidimų, kurie bus 
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parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005 m. 
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005–2007 m.
vidutinę patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikroviškas taršos tendencijas valstybėse narėse ir išvengti skirtumų, 
kuriuos lemia oro sąlygos, pvz., šiltos žiemos ir pan., turėtų būti taikomas trejų metų 
(vidutiniškai 2005–2007 m.) principas. Šiuo laikotarpiu galėtų būti sušvelninti metiniai taršos 
kiekio svyravimai.

Pakeitimas 301
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) 80 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005–2007 m.
vidutinę patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikroviškas taršos tendencijas valstybėse narėse ir išvengti skirtumų, 
kuriuos lemia oro sąlygos, pvz., šiltos žiemos ir pan., turėtų būti taikomas trejų metų 
(vidutiniškai 2005–2007 m.) principas. Šiuo laikotarpiu galėtų būti sušvelninti metiniai taršos 
kiekio svyravimai.
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Pakeitimas 302
Riitta Myller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005–2007 m.
patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
Bendrijos sistemoje;

Or. fi

Pagrindimas

Užuot naudojus atskirų metų duomenis, apskaičiuojant, kaip turėtų būti skirstomi taršos 
leidimai, turėtų būti remiamasi vidutine dvejų pastarųjų metų verte. Taršos kiekis metai iš 
metų gali kisti dėl natūralių priežasčių. Tai reikštų, kad atskaitos tašku turėtų būti laikomi ne 
vienerių metų, o vieno laikotarpio duomenys. Be to, Komisijos pasiūlyme tvirtinama, kad 
Komisija, gavusi duomenų apie 2006 m. taršos rodiklius, pageidautų juos įtraukti į 
lyginamąją analizę.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad keletą metų aprėpiantis skaičiavimų pagrindas nepakeistų 
visos Bendrijos taršos leidimų sistemos.

Pakeitimas 303
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) 90 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų 
valstybėms narėms dalimis, kurios atitinka 
tam tikros valstybės narės 2005–2007 m. 
vidutinę patikrintą išmetamųjų teršalų dalį 
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Bendrijos sistemoje; Bendrijos sistemoje;

Or. en

Pagrindimas

Apskaičiuojant aukcionuose pagal ES LPS parduodamų leidimų skaičių turėtų būti remiamasi 
ne vienerių metų, o ilgesnio laikotarpio duomenimis. Taip būtų galima švelninti įprastinių 
aplinkybių lemiamus kasmetinius svyravimus ir pasikeitimus.
Skirstant aukcionams skirtus leidimus atsižvelgiant į ataskaitinį laikotarpį, nebūtų daroma 
įtaka ES LPS ribai arba vadinamajam valstybių narių pastangų, nesusijusių su LPS 
sektoriumi, pasidalijimui. Komisija aiškinamojo memorandumo 11-oje išnašoje jau paskelbė 
apie savo ketinimą svarstyti galimybę laikyti 2005–2006 m. duomenis apie vidutinę taršą 
skaičiavimų pagrindu.

Pakeitimas 304
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 10 % visų leidimų, kurie bus 
parduodami aukcione, paskirstytų tam 
tikroms valstybėms narėms siekiant 
solidarumo ir ekonomikos augimo 
Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos 
valstybės narės parduoda aukcione pagal 
a punktą, skaičius padidinamas IIa priede 
nurodyta procentine dalimi.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nėra nė vienos priežasties, dėl kurios, vadovaujantis kovos su klimato kaita politikos siekiais, 
turėtų būti taikoma valstybių narių solidarumo priemonė. Solidarumo klausimai Europos 
Sąjungoje sprendžiami taikant esamas finansines priemones, pvz., struktūrinių fondų arba 
Bendrijos biudžeto lėšas. Be to, pakeitimo autorius pritaria pranešėjo siekiui didelę dalį iš 
aukcionų gaunamų lėšų skirti trečiosioms, ypač besivystančioms, šalims. Tai dar viena 
priežastis, dėl kurios ši nuostata nereikalinga.
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Pakeitimas 305
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 10 % visų parduoti aukcione skirtų 
leidimų, paskirstomų valstybėms narėms 
atsižvelgiant į rezultatus, kurių pasiekta 
nuo Kioto protokole nustatytų bazinių 
metų iki 2005 m., siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į pastangas, įdėtas iki 
pradedant taikyti Bendrijos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas principas, kuriuo vadovaujantis būtų tinkamai atspindimi pagal Kioto protokolą 
numatyti atskirų šalių pasiekimai, kaip nurodyta 2007m. ir 2008 m. pavasarį vykusių Europos 
Vadovų Tarybos susitikimų išvadose. Pasiūlyme aiškiai apibrėžtas ketinimas atsižvelgiant į 
rezultatus, pasiektus nuo Kioto protokole nurodytų bazinių metu iki 2005 m., skirti dar 10 % 
visų leidimų, kuriais valstybės narės galėtų prekiautų tarpusavyje.

Pakeitimas 306
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 10 % visų parduoti aukcione skirtų 
leidimų, paskirstomų valstybėms narėms 
atsižvelgiant į rezultatus, kurių pasiekta 
nuo Kioto protokole nustatytų bazinių 
metų iki 2005 m., siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į pastangas, įdėtas iki 



PE409.650v01-00 18/66 AM\734732LT.doc

LT

pradedant taikyti Bendrijos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas principas, kuriuo vadovaujantis būtų tinkamai atspindimi pagal Kioto protokolą 
numatyti atskirų šalių pasiekimai, kaip nurodyta 2007m. ir 2008 m. pavasarį vykusių Europos 
Vadovų Tarybos susitikimų išvadose. Pasiūlyme aiškiai apibrėžtas ketinimas atsižvelgiant į 
rezultatus, pasiektus nuo Kioto protokole nurodytų bazinių metu iki 2005 m., skirti dar 10 % 
visų leidimų, kuriais valstybės narės galėtų prekiautų tarpusavyje.

Pakeitimas 307
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. nedalyvavo Bendrijos sistemoje, 
leidimų dalis apskaičiuojama naudojant jų 
2007 m. Bendrijos sistemos patikrintus 
išmetamųjų teršalų duomenis.

Taikant a punktą, valstybių narių, kurios 
2005 m. arba 2006 m. nedalyvavo 
Bendrijos sistemoje, leidimų dalis 
apskaičiuojama naudojant jų 2007 m. 
Bendrijos sistemos patikrintus išmetamųjų 
teršalų duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Apskaičiuojant aukcionuose pagal ES LPS parduodamų leidimų skaičių turėtų būti remiamasi 
ne vienerių metų, o ilgesnio laikotarpio duomenimis. Taip būtų galima švelninti įprastinių 
aplinkybių lemiamus kasmetinius svyravimus ir pasikeitimus. Skirstant aukcionams skirtus 
leidimus atsižvelgiant į ataskaitinį laikotarpį, nebūtų daroma įtaka ES LPS ribai arba 
vadinamajam valstybių narių pastangų, nesusijusių su LPS sektoriumi, pasidalijimui. 
Komisija aiškinamojo memorandumo 11-oje išnašoje jau paskelbė apie savo ketinimą 
svarstyti galimybę laikyti 2005–2006 m. duomenis apie vidutinę taršą skaičiavimų pagrindu.
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Pakeitimas 308
Johannes Lebech

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybei narei nepasiekus metinio 
taršos mažinimo tikslo, iškelto remiantis 
[sprendimu dėl bendrų pastangų], kaip 
nurodyta 3 straipsnyje ir šio sprendimo 
priede, iš viso skaičiaus leidimų, kurie tai 
valstybei narei suteikti remiantis šios 
direktyvos 9a ir 10 straipsnių nuostatomis, 
išskaičiuojamas tų metų taršos mažinimo 
deficitą atitinkantis leidimų kiekis. 
Siekiant išsaugoti didžiausią pagal 
Bendrijos sistemą nustatytą išmetamo 
teršalų kiekio ribą, išskaičiuotas leidimų 
kiekis paskirstomas valstybėms narėms, 
kurios atitiko [sprendime dėl bendrų 
pastangų] išdėstytus reikalavimus, ir šios 
valstybės narės minėtuosius leidimus 
parduoda savo aukcionuose. 

Or. en

Pakeitimas 309
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija paskirsto leidimų aukcionų 
pajamas valstybėms narėms atsižvelgdama 
į suteiktų taršos leidimų kiekį ir į 
IIa priede pateiktą skalę.

Or. nl
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Pagrindimas

Visoms valstybėms narėms skiriama vienoda Bendrijoje rengiamuose aukcionuose gaunamų 
pajamų dalis. Priėmus sprendimą rengti aukcionus kiekvienoje atskiroje valstybėje narėje, 
kiekvienai valstybei būtų užtikrinta jai priklausanti aukcione gautų pajamų dalis. 

Pakeitimas 310
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 80 % pajamų, gautų parduodant 
leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant 
visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal 
tos dalies b punktą, naudojamos galimam 
neigiamam Bendrijos sistemos 
ekonominiam poveikiui mažinti. Valstybės 
narės gali naudoti pajamas norėdamos 
vartotojams kompensuoti didesnes kainas, 
o bendrovėms – didesnes sąnaudas. Be to, 
galėtų būti sprendžiami klausimai, susiję 
su socialiniais aspektais, pvz., su galimu 
elektros energijos kainų augimu, kuris 
itin aktualus mažesnes ir vidutines 
pajamas gaunantiems namų ūkiams.
20 % pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, reikėtų naudoti šiems 
tikslams (išvardyta prioritetine tvarka):

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

a) priemonėms, kuriomis siekiama 
stabdyti miškų naikinimą, ypač mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse, ir skatinti miškų 
želdinimą ir jų atkūrimą, finansuoti;
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strateginį energetikos technologijų planą; 
b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b) prisitaikyti prie klimato kaitos daromo 
poveikio ir padėti besivystančioms šalims 
prisitaikyti prie klimato kaitos daromo 
poveikio;

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

c) teikti laikiną paramą siekiant užtikrinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą, ypač iš 
anglį deginančių jėgainių, taip pat

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

d) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;
f) spręsti socialinius klausimus, susijusius
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją; ir
g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Atidedant pajamas, didėja sąnaudos sėkmingai kovos su klimato kaita politikai finansuoti. 
Siekdamos kompensuoti nuostolius vartotojams, valstybės narės taiko mažesnius pajamų 
mokesčius arba mažesnius įmonių mokesčius. Taip ribojamos jų galimybės užtikrinti 
didėjančių faktinių išmetamo anglies dioksido kainų pusiausvyrą. Todėl turėtų būti atidėta tik 
20 % aukcionuose gautų pajamų. Investuojant pirmenybė turėtų būti teikiama kovai su miškų 
naikinimu ir prisitaikymo prie klimato kaitos politikai. Miškų naikinimas – didėjančio CO2 
kiekio priežastis. Be to, taip skatinamas biologinės įvairovės nykimas.
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Pakeitimas 311
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pajamos, gautos parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, naudojamos šiems 
tikslams:

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

a) ketvirtadalis pajamų skiriama 
priemonėms, kurias taikant finansiškai 
prisidedama prie kovos su miškų 
naikinimu, skatinamas miškų želdinimas 
ir jų atkūrimas šalyse, ratifikavusiose 
būsimąjį tarptautinį susitarimą, ypač daug 
dėmesio skiriant:

– vietos bendruomenių teisėms ir 
poreikiams;
– siekiui išsaugoti biologinę įvairovę ir
– siekiui tausiai naudoti miško išteklius;

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b) pusė pajamų skiriama išmetamam 
teršalų kiekiui Europos Sąjungoje ir 
kitose būsimąjį tarptautinį susitarimą 
ratifikavusiose šalyse mažinti , pvz., 
skatinant mokslinius tyrimus ir vystymą, 
teikiant į rinką mažai energijos 
naudojančius produktus, mažinant 
ekologiškoms technologijoms, pvz., 
ekologiškoms transporto rūšims 
(autobusams, traukiniams) taikomus 
mokesčius ir rinkliavas, bei 
technologijoms į būsimąjį tarptautinį 
susitarimą ratifikavusias šalis perduoti 
naudojant, pvz., Pasaulinio energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
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energijos fondo lėšas, taip pat
c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

c) ketvirtadalis pajamų skiriama siekiant 
padėti prisitaikyti prie neigiamo klimato 
kaitos poveikio šalyse, ratifikavusiose 
būsimąjį tarptautinį susitarimą dėl 
klimato kaitos.

d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;
e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;

f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją; ir
g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai pakeitimo autorius pritaria pranešėjo požiūriui, tačiau norėtų jį šiek tiek patikslinti. 
Parlamentas turėtų kelti tikslą visas lėšas panaudoti taip, kaip siekiama pagal direktyvą. 
Panašu, kad maksimali suma galėtų būti skirta išmetamam teršalų kiekiui mažinti ne tik 
trečiosiose šalyse, bet ir Europos Sąjungoje. Be to, šios lėšos galėtų būti skirtos moksliniams 
tyrimams skatinti ir technologijoms vystyti. Traktuojant direktyvą pažodžiui, gali būti 
daromas neigiamas poveikis ekologiškoms transporto rūšims, pvz., geležinkeliui. Todėl dalis 
lėšų turėtų būti skirta sąnaudoms sumažinti.

Pakeitimas 312
Anders Wijkman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 3. Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų 
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parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš 
aukcionų pagal tos dalies b punktą, 
reikėtų naudoti šiems tikslams:

parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
valstybių narių pervedamos į Bendrijos ar 
tarptautiniu lygmeniu įkurtą fondą šiems 
tikslams:

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

a) ketvirtadalis pajamų skiriama 
kompetencijai besivystančiose šalyse, 
ratifikavusiose būsimąjį tarptautinį 
susitarimą, ugdyti, siekiant sukurti 
pagrindą patikimiems, rinkos principais 
grindžiamiems kovos su miškų naikinimu 
ir miškų želdinimo bei jų atkūrimo 
skatinimo projektams ir veiksmams 
vykdyti, ypač daug dėmesio skiriant: 

– vietos bendruomenių teisėms ir 
poreikiams;
– siekiui išsaugoti biologinę įvairovę ir
– siekiui tausiai naudoti miško išteklius;

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b) ketvirtadalis pajamų skiriama 
išmetamam teršalų kiekiui šalyse, 
ratifikavusiose būsimąjį tarptautinį 
susitarimą, mažinti ir technologijoms į 
šias šalis perduoti, pvz., remiant ir 
finansuojant vystymą, surenkant ir 
saugant anglies dioksidą bei panaudojant 
Pasaulinio energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
fondo lėšas, taip pat

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

c) pusė pajamų, įskaitant Pasaulinio 
klimato kaitos aljanso indėlį, skiriama 
siekiant padėti prisitaikyti prie neigiamo 
klimato kaitos poveikio besivystančiose 
šalyse, ratifikavusiose būsimąjį tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos.

d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;
e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;
f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo 



AM\734732LT.doc 25/66 PE409.650v01-00

LT

efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją; ir 
g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 45 % pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, turėtų būti pagal 
atitinkamą procedūrą pervesta į valstybių 
narių biudžetus ir panaudota šiems 
tikslams:

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

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

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

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

c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;
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d) finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

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

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

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

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

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

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
nacionaliniu lygmeniu administracines 
išlaidas;
h) socialiniam kylančių energijos 
produktų kainų poveikiui riboti;
i) priemonėms, kurios būtinos užkirsti 
kelią klimato kaitos priežastims arba 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, 
imtis, taip pat
j) darbo vietoms kurti, mokymams rengti 
ir galimybėms keisti kvalifikaciją sudaryti, 
siekiant prisitaikyti prie energijos požiūriu 
veiksmingų pramonės šakų reikmių. 
45 % pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalies nuostatas, 
įskaitant visas pajamas, gautas 
parduodant leidimus aukcione pagal 
2 dalies b punkto nuostatas, turėtų būti 
pagal atitinkamą procedūrą grąžintos 
savo leidimus aukcione pardavusioms 
bendrovėms ir panaudotos kaip 
investicijos apsirūpinant naujomis 
technologijomis siekiant veiksmingiau 
naudoti energiją, taip pat kurti darbo 
vietas, rengti mokymus ir sudaryti 
darbuotojams galimybes keisti 
kvalifikaciją atsižvelgiant į energijos 
požiūriu veiksmingų pramonės šakų 
reikmes.

10 % pajamų, gautų parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalies nuostatas, 
įskaitant visas pajamas, gautas 
parduodant leidimus aukcione pagal 
2 dalies b punkto nuostatas, turėtų būti 
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pervesta į specialų Bendrijos fondą, 
siekiant padengti administracines 
Bendrijos sistemos valdymo išlaidas. 

Or. ro

Pagrindimas

Klimato kaita – dalis tikrovės, deja, tvirtinant Bendrijos biudžetą pirmenybė kovai su šiuo 
reiškiniu neteikiama. Parduodant leidimus aukcionuose bus gaunamos nemažos pajamos. 
Turi būti nustatytos Bendrijos ir nacionaliniais lygmenimis galiojančios gairės. Minėtosios 
pajamos turi būti naudojamos vadovaujantis šiomis gairėmis ir tikslais, kuriems siekti sukurta 
sistema.

Pakeitimas 314
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, įskaitant investicijas į 
koncentruotą saulės energiją Europos 
Sąjungoje arba trečiosiose šalyse, kad 
būtų galima įvykdyti Bendrijos 
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padidinti energijos vartojimo efektyvumą; įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % visos 
energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių 
ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;
d) finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

d) finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui arba vykdyti 
kovos su dirvos degradacija arba su miškų 
nykimu projektus, ypač mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse;

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

e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio,
taip pat

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

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

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 10 straipsnio pakeitimu, anglies dioksidas surenkamas ir saugomas pagal 3a dalies 
nuostatas. Taip siekiama įpareigoti valstybes nares grąžinti bent 50 % aukcionuose gautų 
pajamų susijusioms bendrovėms, jeigu šios bendrovės ketina skirti šias lėšas mažą anglies 
dioksido kiekį išmetančioms technologijoms įsigyti, taip pat anglies dioksidui surinkti ir 
saugoti. Administracinės išlaidos gali būti dengiamos iš likusių pagal LPS gaunamų pajamų.

Pakeitimas 315
Jerzy Buzek

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

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

3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
reikėtų naudoti vienu ar keliais iš toliau 
nurodytų tikslų:

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

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

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

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

c) ekologiškoms anglies technologijoms, 
įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą, ypač iš 
anglį deginančių jėgainių;

ca) anglimi kūrenamiems deginimo 
įrenginiams modernizuoti arba jiems 
pakeisti veiksmingesniais, mažesnį CO2
kiekį išmetančiais įrenginiais;

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

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

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

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

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

f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją; ir 
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g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Norint pakeisti ES naudojamą mišrią energiją, reikia laiko. Šis pakeitimas turėtų būti 
grindžiamas sąnaudų veiksmingumo principu. Siekiant, kad energetika ir toliau būtų saugi, 
ateityje turėtų būti naudojamos anglys. Siekiant, kad tai būtų įmanoma, būtina papildoma 
parama naujoms technologijoms anglies energetikos sektoriuje pradėti taikyti.

Pakeitimas 316
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
reikėtų naudoti vienu ar keliais iš toliau 
nurodytų tikslų:

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

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

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
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padidinti energijos vartojimo efektyvumą; padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

c) švarioms anglies technologijoms, 
įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir geologinį saugojimą, ypač iš 
anglį deginančių jėgainių;

ca) anglimi kūrenamiems deginimo 
įrenginiams modernizuoti arba jiems 
pakeisti veiksmingesniais, mažesnį CO2
kiekį išmetančiais įrenginiais;

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

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

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

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

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

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

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Norint pakeisti ES naudojamą mišrią energiją, reikia laiko. Šis pakeitimas turėtų būti 
grindžiamas sąnaudų veiksmingumo principu. Siekiant, kad energetika ir toliau būtų saugi, 
ateityje turėtų būti naudojamos anglys. Siekiant, kad tai būtų įmanoma, būtina papildoma 
parama naujoms technologijoms anglies energetikos sektoriuje pradėti taikyti.

Pakeitimas 317
Lena Ek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, Komisija arba Komisijos 
paskirtas kompetentingas organas 
surenka į specialų Bendrijos lygmeniu 
administruojamą fondą ir naudoja šiems 
tikslams:

Or. en

Pagrindimas

ES LPS nėra bendro pobūdžio mokestis. Itin svarbu, kad absoliučiai visos aukcionuose 
gaunamos sumos būtų išleidžiamos priemonėms, kurios skirtos išmetamam teršalų kiekiui 
mažinti, bet kokiam neigiamam Bendrijos sistemos poveikiui švelninti ir besivystančioms 
šalims remti. Kadangi tai ES sistema, o kova su klimato kaita – bendras ES tikslas, logiška, 
kad šios pajamos telkiamos specialiame Bendrijos lygmeniu administruojamame fonde. Taip 
veiksmingiau užtikrinami solidūs ištekliai.

Pakeitimas 318
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pajamos, gautos parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, naudojamos šiems 
tikslams:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad problema rimta ir būtina ją skubiai spręsti, visos aukcionuose gautos 
pajamos turėtų būti skirtos išmetamo teršalų kiekio mažinimo, kovos su miškų naikinimu 
priemonėms, taip pat priemonėms, kurios skirtos padėti besivystančioms šalims prisitaikyti 
prie klimato kaitos ir mažesnes pajamas gaunantiems namų ūkiams veiksmingiau naudoti 
energiją.
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Pakeitimas 319
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pajamos, gautos parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, naudojamos šiems 
tikslams:

Or. en

Pakeitimas 320
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Visos pajamos, gautos parduodant 
leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant 
visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, naudojamos šiems 
tikslams:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės galėtų iš aukcionų gaunamas pajamas investuoti į ES kovos su klimato kaita 
iniciatyvas, taip pat į veiklą, susijusią su technologijų perdavimu ir su klimato kaitos 
padarinių švelninimu į I priedą neįtrauktose šalyse bei padėti besvystančioms šalims 
prisitaikyti prie neigiamų klimato kaitos padarinių.
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Pakeitimas 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pajamos, gautos parduodant leidimus 
aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, turėtų būti naudojamos 
šiems tikslams:

Or. en

Pagrindimas

Visos iš aukcionų gaunamos pajamos turėtų būti skirtos kovai su klimato kaita finansuoti.

Pakeitimas 322
Péter Olajos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Visos pajamos, gautos parduodant 
leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant 
visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, turėtų būti naudojamos 
šiems tikslams:

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės galėtų iš aukcionų gaunamas pajamas investuoti į ES kovos su klimato kaita 
iniciatyvas, taip pat į veiklą, susijusią su technologijų perdavimu ir su klimato kaitos 
padarinių švelninimu į I priedą neįtrauktose šalyse bei padėti besvystančioms šalims 
prisitaikyti prie neigiamų klimato kaitos padarinių.

Pakeitimas 323
Dan Jørgensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Visos pajamos, gautos parduodant 
leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant 
visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos 
dalies b punktą, turėtų būti naudojamos 
šiems tikslams:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės galėtų iš aukcionų gaunamas pajamas investuoti į ES kovos su klimato kaita 
iniciatyvas, taip pat į veiklą, susijusią su technologijų perdavimu ir su klimato kaitos 
padarinių švelninimu į I priedą neįtrauktose šalyse bei padėti besvystančioms šalims 
prisitaikyti prie neigiamų klimato kaitos padarinių.

Pakeitimas 324
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne mažiau kaip 20 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 

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

įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų 
pagal tos dalies b punktą, reikėtų naudoti 
šiems tikslams:

Or. fr

Pagrindimas

Parduodant taršos leidimus siekiama perskirti finansinę paramą, teikiamą aplinką 
teršiančioms pramonės šakoms, t. y. skirti ją veiksmams, susijusiems su atsinaujinančių 
energijos šaltinių vystymu ar anglies dioksido saugojimu, arba siekiant užkirsti kelią anglies 
dioksido nutekėjimui iš jo saugojimo vietos į aplinką. Pagrindinė sąlyga, į kurią būtina 
atsižvelgti norint toliau išnaudoti atogrąžų miškus, yra sertifikatas, atitinkantis šešis 
Helsinkio tvarios miškų plėtros kriterijus, ypač šeštąjį kriterijų, susijusį su socialine ir 
ekonomine nauda. Europos Sąjungos miškininkystės ir medienos sektorius kompensuoja 10–
20 % taršos, kurios priežastis – išmetamos šiltnamio efektą sukeliančių dujos.

Pakeitimas 325
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Parduodama taršos leidimus aukcione valstybė nesiekia gauti papildomų pajamų. Aukcionai 
buvo sumanyti kaip veiksminga rinkos dėsniais grindžiama paskirstymo priemonė. Todėl 
grįžtamosios procedūros turėtų būti siejamos su atitinkamomis įmonėmis, taip joms 
užtikrinant lėšas, reikalingas investuoti į naujoviškas energijos taupymo technologijas.
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Pakeitimas 326
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų 
pagal tos dalies b punktą, gali, inter alia, 
būti naudojamos:

Or. en

Pagrindimas

Priemonių ir veiksmų, kurių ketinama imtis kovojant su klimato kaita, sąrašas turi būti kuo 
lankstesnis. Skirstant pajamas turi būti užtikrinama, kad pinigai būtų naudojami siūlomiems 
tikslams siekti atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės prioritetus ir pajėgumus.

Pakeitimas 327
Anne Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko, taikant 
nacionalines priemones veiksmingam 
energijos naudojimui skatinti ir 
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ypač atsižvelgiant į vietos 
sveikatos priežiūros ir gerovės skatinimo 
infrastruktūrą ir finansuoti mokslinius 
tyrimus bei technologijų plėtrą, kuriais 
siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį 
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ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant 
dalyvavimą iniciatyvose pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgdami į tai, kad klimato kaita yra skubiai spręstina problema, dėl kurios daromas 
didžiulis poveikis visuomenės sveikatai, medicininės priežiūros sektoriaus atstovai siekia kuo 
skubiau priimti praktiškus sprendimus. Sektoriui būtini nauji ištekliai ir papildoma parama 
šiems svarbiems uždaviniams spręsti ir su jo veikla susijusiam poveikiui, kuris daromas 
aplinkai, mažinti. Be to, siekiant, kad vietos valdžios institucijos galėtų spręsti problemas, 
susijusias su klimato kaitos keliama rizika ir su socialinių paslaugų paklausa, taip pat 
socialinio teisingumo piliečių atžvilgiu uždavinius, joms reikalinga atitinkama infrastruktūra.

Pakeitimas 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, be kita ko,
finansuojant įnašus į Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos fondą, prisitaikyti prie klimato 
kaitos padarinių ir finansuoti pramonės 
šakų, patenkančių į šios direktyvos 
taikymo sritį, atstovų vykdomus
mokslinius tyrimus bei technologijų plėtrą, 
kuriais siekiama mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį ir prisitaikyti prie klimato 
kaitos, įskaitant dalyvavimą iniciatyvose 
pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą ir pagal Europos 
technologijos platformų pagrindu 
nustatytus tikslus; 

Or. en
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Pagrindimas

Viena iš pagrindinių Bendrijos sistemos prielaidų yra tai, kad, naudojant pagal ją numatytus 
įrenginius, galima labai prisidėti prie taršos mažinimo ES, taigi pajamos, kurios gaunamos 
naudojant šiuos įrenginius turėtų būti skirtos minėtajam tikslui siekti. ES technologijos 
platformos yra sėkminga priemonė, kurią būtina dar labiau remti.

Pakeitimas 329
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Visi 3 dalyje išvardyti tikslai, išskyrus išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimą, gyvybiškai svarbūs, įskaitant išmetamo dujų ir dulkių kiekio ribojimą. Ketinimas 
radikaliai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir siekis įvardyti šį 
ketinimą prioritetiniu teisėtu aplinkos apsaugos tikslu nepagrįstas, kadangi tai susiję su visai 
kitos kategorijos apribojimais ir tikslais.
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Pakeitimas 330
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių ir įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, ypač kai tai susiję su pažangiojo 
tinklo (angl. „smart grid“) kūrimu, ir 
įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 331
Anne Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansuoti mokslinius veiksmingo 
energijos vartojimo ir ekologiškų 
technologijų tyrimus bei su jais susijusių 
technologijų plėtrą sektoriuose, kurie 
patenka į šios direktyvos taikymo sritį;

Or. fr

Pagrindimas

Iš principo aukcionų pajamos turėtų būti skirtos būsimiesiems mažai anglių vartojantiems 
sektoriams plėtoti. Taigi lėšos turi būti iš naujo investuotos į susijusius sektorius. Be to, 
naudojant aukcionų pajamas turėtų būti skatinama įgyvendinti stabilią Europos energetikos 
politiką, be kita ko, grindžiamą veiksmingo energijos vartojimo priemonėmis.
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Pakeitimas 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių Bendrijos sistemos prielaidų yra tai, kad, naudojant pagal ją numatytus 
įrenginius, galima labai prisidėti prie taršos mažinimo ES, taigi pajamos, kurios gaunamos 
naudojant šiuos įrenginius turėtų būti skirtos minėtajam tikslui siekti.  ES technologijos 
platformos yra sėkminga priemonė ir jas reikėtų stiprinti.

Pakeitimas 333
Vittorio Prodi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) anglims į dujas konvertuoti anglis 
deginančiose jėgainėse;

Or. en
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Pakeitimas 334
Evangelia Tzampazi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

2007 m. pavasarį vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime paraginta taikyti ekologiniu 
požiūriu saugias anglių surinkimo ir saugojimo technologijas.

Pakeitimas 335
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sudaryti galimybes toliau plėtoti 
ekologiškos energijos šaltinius, pvz., 
vandenilio technologijas;

Or. en



AM\734732LT.doc 43/66 PE409.650v01-00

LT

Pakeitimas 336
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) toliau plėtoti ekologiškos energijos 
šaltinius, pvz., vandenilio technologijas;

Or. nl

Pakeitimas 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) finansuoti priemones ES ir mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse, siekiant kovoti su 
miškų naikinimu, skatinti miškų 
želdinimą ir jų atkūrimą, taip pat raginti 
saugoti miškus ir naudoti medieną 
statyboms ar pramonei (medžio plokštėms, 
popieriaus masei gaminti ir pan.) arba 
malkinę medieną vadovaujantis ar 
skatinant vadovautis medienos naudojimo 
vertės skale, kuri būtų nustatyta remiantis 
bendresniais tvarios miškotvarkos ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo bei jos 
puoselėjimo siekiais;

Or. fr

Pagrindimas

Tyrimais įrodyta, kad dabartiniai miškai galėtų atlikti gana svarbų vaidmenį mažinant anglies 
dioksido, kuris išmetamas naudojant energiją, kiekį. 2007 m. kovo mėn. posėdžiavusi Europos 
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Vadovų Taryba į tai atsižvelgė. Miškuose augantys medžiai sugeria ir dažniausiai saugo 
anglies dioksidą. Anglies dioksidas išleidžiamas į atmosferą tik sudeginus medį. Todėl būtina 
skatinti vadovautis medienos vertės skale, kuri aprėptų kiekvieną etapą pradedant miškų 
saugojimu ir jų priežiūra ir baigiant medienos produktų gamyba. Šiuo tikslu ir siekiant 
užtikrinti tvarią miškotvarką, dalis aukcionuose gaunamų pajamų turėtų būti skirta medienos 
pramonei.

Pakeitimas 338
Patrick Louis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) finansuoti priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią miškų kirtimui, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, labiau 
naudojant sertifikavimo ir papildomas 
valstybių narių ar jų regionų priemones, 
kurias taikant miškai ir mediena būtų 
optimaliau naudojami šiltnamio efektui 
švelninti nekeliant grėsmės kitoms miško 
atliekamoms funkcijoms;

Or. fr

Pagrindimas

Parduodant taršos leidimus siekiama perskirti finansinę paramą, teikiamą aplinką 
teršiančioms pramonės šakoms, t. y. skirti ją veiksmams, susijusiems su atsinaujinančių 
energijos šaltinių vystymu ar anglies dioksido saugojimu, arba siekiant užkirsti kelią anglies 
dioksido nutekėjimui iš jo saugojimo vietos į aplinką. Pagrindinė sąlyga, į kurią būtina 
atsižvelgti norint toliau išnaudoti atogrąžų miškus, yra sertifikatas, atitinkantis šešis 
Helsinkio tvarios miškų plėtros kriterijus, ypač šeštąjį kriterijų, susijusį su socialine ir 
ekonomine nauda. Europos Sąjungos miškininkystės ir medienos sektorius kompensuoja 10–
20 % taršos, kurios priežastis – išmetamos šiltnamio efektą sukeliančių dujos.
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Pakeitimas 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su pažeidžiamais ir ypač mažas pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, kuriems 
nepakanka lėšų sąskaitoms už sunaudotą 
energiją susimokėti ir kurie kenčia dėl 
energijos nepritekliaus. Šios priemonės 
turėtų aprėpti finansinę pagalbą, taip pat 
būsto energijos efektyvumo gerinimo 
būdus;

Or. en

Pagrindimas

Aukcionuose gaunamos lėšos turėtų būti naudojamos energijos nepritekliaus problemai 
spręsti.

Pakeitimas 340
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) spręsti socialinius klausimus, susijusius 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, pavyzdžiui, 
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą 
ir gerinant pastatų šiluminę izoliaciją arba 
skatinant naudoti klimatui nežalingas 
transporto priemones ir
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Or. en

Pakeitimas 341
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamų, gaunamų iš 2 dalyje nurodyto 
aukciono, likutis turėtų būti grąžintas 
bendrovėms, kurios dalyvavo tame 
aukcione ir (arba) turėjo mokėti daugiau 
už elektros energiją surengus su elektros 
energijos sektoriumi susijusį aukcioną. 
Pajamos gali būti grąžinamos mažinant 
kitus mokesčius ir (arba) socialinio 
draudimo įmokas arba aprūpinant 
technologijomis.

Or. nl

Pagrindimas

Parduodama taršos leidimus aukcione valstybė nesiekia gauti papildomų pajamų. Aukcionai 
buvo sumanyti kaip veiksminga rinkos dėsniais grindžiama paskirstymo priemonė. Todėl 
grįžtamosios procedūros turėtų būti siejamos su atitinkamomis įmonėmis, taip joms 
užtikrinant lėšas, reikalingas investuoti į naujoviškas energijos taupymo technologijas. 

Pakeitimas 342
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiausiai 50 % pajamų naudojamos 
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veiklai, susijusiai su išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, 
su miškų naikinimo ir dirvos degradacijos 
stabdymu ir su prisitaikymu prie klimato 
kaitos šalyse, kurios neįtrauktos į JT 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
I priedą, finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 343
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, vadovaudamosi 
valstybės paramos aplinkos apsaugai 
taisyklėmis, mažiausiai 50 % pajamų, 
gautų iš prekybos leidimais 2 dalyje 
nurodytuose aukcionuose, įskaitant visas 
pajamas, gautas iš prekybos leidimais 
2 dalies b punkte nurodytuose 
aukcionuose, grąžina jų teritorijose 
veikiančioms ir aukcione dalyvavusioms 
bendrovėms, jei tik šias lėšas ketinama 
skirti mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančioms technologijoms, įskaitant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą ir jų geologinį saugojimą, 
įsigyti. Jokia pajamų dalis neskiriama 
elektros generatoriams įsigyti, išskyrus 
atvejus, kai elektros energija gaminama 
pramonėje naudojant šilumą arba iš 
pramonės procesų likučių.

Or. en

Pagrindimas

Mažiausiai 50 % aukcionuose gaunamų pajamų turėtų būti grąžinama aukcione 
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dalyvavusioms bendrovėms, jei tik šios bendrovės ketina skirti lėšų mažesnį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį išmetančioms technologijoms įsigyti. Valstybės narės, vadovaudamosi 
valstybės paramos taisyklėmis, gali remti bendrovių investicijas į aplinkos apsaugą, tačiau, 
siekiant bendrovėms užtikrinti vienodas sąlygas, pageidautina, kad valstybės narės skirtų 
aukcione dalyvavusioms bendrovėms vienodą aukcione gautų pajamų dalį. Energetikos 
sektoriui pajamos negrąžinamos, kadangi sąnaudos gali būti laisvai perleidžiamos 
vartotojams.

Pakeitimas 344
Riitta Myller

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Aukcionuose gautos pajamos turėtų 
būti skirtos besivystančioms ir 
išsivysčiusioms šalims siekiant, kad jos 
prisitaikytų prie klimato kaitos ir imtųsi 
priemonių taršai mažinti. Besivystančioms 
ir išsivysčiusioms šalims turėtų būti 
padedama vadovautis pažangiausiąja 
patirtimi, taikyti technologijas ir naudotis 
atsinaujinančiais energijos šaltiniais. 
Patartina apibrėžti, kaip turėtų būti 
taikomos esamos finansavimo priemonės, 
kad aukcionuose gautos pajamos būtų 
skirstomos atvirai ir skaidriai ir 
naudojamos taip, kad būtų pasiektas 
tikslas iš esmės sumažinti taršą.

Or. fi

Pakeitimas 345
Jens Holm

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



AM\734732LT.doc 49/66 PE409.650v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Skirstant lėšas 3 dalyje išvardytais 
tikslais turėtų būti užtikrinta maksimali 
išlaidų Europos Sąjungoje ir išlaidų 
besivystančiose šalyse pusiausvyra.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad besivystančios šalys patirs neproporcingai didelį klimato kaitos poveikį, net 
jeigu iki šiol didžiąją dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmesdavo išsivysčiusios šalys –
tiesiogiai arba kaip galutinės besivystančiose šalyse pagamintų prekių vartotojos. Dėl šios 
priežasties pageidautina, kad aukcionuose gautos pajamos būtų padalytos besivystančioms 
šalims, kurių dauguma neturi pakankamai išteklių švelninimo priemonėms finansuoti, ir 
Europos Sąjungoje vykdomiems projektams.

Pakeitimas 346
Kathy Sinnott

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 3 dalies nuostatas 
nepanaudotos pajamos, įskaitant visas iš 
2 dalies b punkte nurodytų aukcionų 
gautas pajamas, turėtų būti naudojamos 
šiais tikslais:
a) išmetamam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui mažinti, 
prisitaikyti prie klimato kaitos daromo 
poveikio, taip pat su išmetamų teršalų 
kiekio mažinimu ir su prisitaikymu prie 
klimato kaitos padarinių susijusiems 
moksliniams tyrimams bei technologijų 
plėtrai finansuoti, įskaitant dalyvavimą 
pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą numatytose 
iniciatyvose;



PE409.650v01-00 50/66 AM\734732LT.doc

LT

b) tvariai energijai iš atsinaujinančių 
šaltinių vystyti siekiant, kad iki 2020 m. 
būtų įvykdytas Bendrijos įsipareigojimas 
gauti 20 % visos energijos iš 
atsinaujinančiųjų šaltinių;
c) Bendrijos įsipareigojimui iki 2020 m. 
20 % padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą vykdyti;
d) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimui, ypač iš anglis deginančių 
jėgainių, ir jų geologiniam saugojimui 
užtikrinti;
e) moksliniams energijos vartojimo 
efektyvumo ir ekologiškų technologijų 
tyrimams ir technologijų plėtrai 
sektoriuose, kurie patenka į direktyvos 
taikymo sritį, finansuoti;
f) papildomoms kovos su miškų naikinimu 
priemonėms, kurios taip pat skirtos 
tvariam miškų želdinimui ir tausiai 
miškotvarkai Europoje skatinti ir tvariai 
biomasei Bendrijoje telkti;
g) socialiniams klausimams, susijusiems 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, spręsti, pvz., 
skatinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją;
h) perėjimui prie nedidelį kiekį teršalų 
išmetančių transporto priemonių skatinti, 
įskaitant transporto rūšių keitimą, ir 
padidėjusioms elektrinės traukos 
sąnaudoms geležinkelio sektoriuje 
kompensuoti ir 
i) Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti.

Or. en

Pagrindimas

Visų naujų vystomų rūšių energija turi būti tausi. Esant galimybių, Europos Parlamentas 
turėtų skatinti tausumą.
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Pakeitimas 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 3 dalies nuostatas 
nepanaudotos pajamos, įskaitant visas iš 
2 dalies b punkte nurodytų aukcionų 
gautas pajamas, turėtų būti naudojamos 
šiais tikslais:
a) išmetamam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui mažinti, 
prisitaikyti prie klimato kaitos daromo 
poveikio, taip pat su išmetamų teršalų 
kiekio mažinimu ir su prisitaikymu prie 
klimato kaitos padarinių susijusiems 
moksliniams tyrimams bei technologijų 
plėtrai finansuoti, įskaitant dalyvavimą 
pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą numatytose 
iniciatyvose;
b) energijai iš atsinaujinančių šaltinių 
vystyti siekiant, kad iki 2020 m. būtų 
įvykdytas Bendrijos įsipareigojimas gauti 
20 % visos energijos iš atsinaujinančiųjų 
šaltinių;
c) Bendrijos įsipareigojimui iki 2020 m. 
20 % padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą vykdyti; 
d) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimui, ypač iš anglis deginančių 
jėgainių, ir jų geologiniam saugojimui 
užtikrinti investuojant į būtiną transporto 
ir saugojimo infrastruktūrą; 

e) moksliniams energijos vartojimo 
efektyvumo ir ekologiškų technologijų 
tyrimams ir technologijų plėtrai 
sektoriuose, kurie patenka į direktyvos 
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taikymo sritį, finansuoti;
f) papildomoms kovos su miškų naikinimu 
priemonėms, kurios taip pat skirtos 
tvariam miškų želdinimui ir tausiai 
miškotvarkai Europoje skatinti ir tvariai 
biomasei Bendrijoje telkti;
g) socialiniams klausimams, susijusiems 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, spręsti, pvz., 
skatinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją;
h) perėjimui prie nedidelį kiekį teršalų 
išmetančių transporto priemonių skatinti, 
įskaitant transporto rūšių keitimą, ir 
padidėjusioms elektrinės traukos 
sąnaudoms geležinkelio sektoriuje 
kompensuoti ir 
i) Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti.

Or. pl

Pagrindimas

Pajamos neturėtų būti skiriamos vien anglis deginančioms jėgainėms. Būtina spręsti ir su 
infrastruktūra susijusius klausimus.

Pakeitimas 348
Chris Davies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 3 dalies nuostatas 
nepanaudotos pajamos, įskaitant visas iš 
2 dalies b punkte nurodytų aukcionų 
gautas pajamas, turėtų būti naudojamos 
šiais tikslais:
a) išmetamam šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui mažinti, 
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prisitaikyti prie klimato kaitos daromo 
poveikio, taip pat su išmetamų teršalų 
kiekio mažinimu ir su prisitaikymu prie 
klimato kaitos padarinių susijusiems 
moksliniams tyrimams bei technologijų 
plėtrai finansuoti, įskaitant dalyvavimą 
pagal Europos strateginį energetikos 
technologijų planą numatytose 
iniciatyvose;
b) energijai iš atsinaujinančių šaltinių 
vystyti siekiant, kad iki 2020 m. būtų 
įvykdytas Bendrijos įsipareigojimas gauti 
20 % visos energijos iš atsinaujinančiųjų 
šaltinių;
c) Bendrijos įsipareigojimui iki 2020 m. 
20 % padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą vykdyti;
d) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimui, ypač iš anglis deginančių 
jėgainių, ir jų geologiniam saugojimui 
užtikrinti investuojant į būtiną transporto 
ir saugojimo infrastruktūrą;
e) moksliniams energijos vartojimo 
efektyvumo ir ekologiškų technologijų 
tyrimams ir technologijų plėtrai 
sektoriuose, kurie patenka į direktyvos 
taikymo sritį, finansuoti;
f) papildomoms kovos su miškų naikinimu 
priemonėms, kurios taip pat skirtos 
tvariam miškų želdinimui ir tausiai 
miškotvarkai Europoje skatinti ir tvariai 
biomasei Bendrijoje telkti;
g) socialiniams klausimams, susijusiems 
su mažesnes arba vidutines pajamas 
gaunančiais namų ūkiais, spręsti, pvz., 
skatinant jų energijos vartojimo 
efektyvumą ir gerinant pastatų šiluminę 
izoliaciją;
h) perėjimui prie nedidelį kiekį teršalų 
išmetančių transporto priemonių skatinti, 
įskaitant transporto rūšių keitimą, ir 
padidėjusioms elektrinės traukos 
sąnaudoms geležinkelio sektoriuje 
kompensuoti ir
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i) Bendrijos sistemos valdymo 
administracinėms išlaidoms padengti.

Or. en

Pagrindimas

Pajamos neturėtų būti skiriamos vien anglis deginančioms jėgainėms. Būtina spręsti ir su
infrastruktūra susijusius klausimus.

Pakeitimas 349
Jan Mulder

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pajamos, naudojamos vadovaujantis 
3 dalies a punkto nuostatomis, turėtų būti 
skirtos įvairių sektorių projektams vykdyti 
atsižvelgiant į sąlyginį įvairių sektorių 
veiklos ekonominį indėlį.

Or. en

Pakeitimas 350
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš šių tikslų ir apie tai, 
kaip naudojant šias pajamas jos 
paskirstomos geografiškai, valstybės narės 
nurodo pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB 
teikiamose ataskaitose.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu gerinti skaidrumą, sudaryti sąlygas įvertinti, kaip laikomasi 10 straipsnio 3 dalies 
a punkte nurodyto įsipareigojimo, ir užtikrinti, kad susijusi veikla būtų veiksmingai skirstoma 
visoje Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 351
Marie-Noëlle Lienemann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Mažiausiai 30 % pajamų, nurodytų 
3 dalyje, valstybės narės skiria šios dalies 
a, d ir e punktuose išvardytoms politikos 
sritims ir priemonėms. Minėtoje dalyje 
išdėstytos nuostatos taikomos tik toms 
valstybėms narėms, kurios nusprendusios 
iki 2020 m. griežčiau riboti išmetamą 
šiltnamio dujų efektą sukeliančių dujų 
kiekį palyginti su 2005 m. išmetamu 
kiekiu.

Or. en

Pagrindimas

Norint patvirtinti pasaulinį kovos su klimato kaita susitarimą, būtina taikyti finansines 
švelninimo priemones į I priedą neįtrauktose šalyse. ES ir kitos I priede išvardytos šalys turi 
prisiimti istorinę atsakomybę už žalą, kurią dėl išsivysčiusių šalių išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų patyrė besivystančios šalys.
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Pakeitimas 352
Chris Davies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Komisija, prieš pateikdama šią priemonę, 
konsultuojasi su visomis atitinkamomis 
suinteresuotomis šalimis. Aukcionai 
rengiami ir vykdomi taip:

a) aukcionų tikslas – paskirstyti leidimus 
operatoriams ir (arba) rinkos 
tarpininkams už nustatytą rinkos kainą ir 
nesiekti gauti kuo didesnių pajamų arba 
iš anksto susitarti dėl kainos;
b) nuolat palaikomas pakankamas rinkos 
likvidumas, ypač 2013 m. Todėl procesas, 
ypač  aukcionų laikas ir jų seka, taip pat 
parduodamas kiekis, turėtų būti 
nuspėjama;
c) aukcionai atviri visiems teisėtiems 
sąskaitos turėtojams, užsiregistravusiems 
pagal Bendrijos sistemą ir galintiems 
pateikti finansinę garantiją, kad siūlomos 
sumos bus sumokėtos;
d) operatoriams, visų pirma visoms 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
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kurioms taikoma Bendrijos sistema, 
vienodomis sąlygomis užtikrinama 
sąžininga prieiga ir sudaromos galimybės 
visapusiškai dalyvauti;
e) dalyvaujantys operatoriai 
neapkraunami nepagrįstai didele 
finansine našta;
f) visi dalyviai tuo pačiu metu naudojasi 
ta pačia informacija ir
g) dalyviai nekonfliktuoja ar kitaip
nekenkia aukcionų sistemos veikimui. 
Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Aukcionai turi atitikti pagrindinius skaidrumo, atvirumo ir paprastumo principus. Siekiant 
rinką kaip galima labiau apsaugoti nuo manipuliacijų, svarbu užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
teikiami iš įvairių šaltinių, įskaitant pavienius asmenis, organizacijas ir tiesiogiai su energijos 
gamyba nesusijusias bendroves.

Pakeitimas 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant.  Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti ir kad kiti 

5. Vėliausiai iki 2009 m. gruodžio 31 d.
Komisija, vadovaudamasi 23 straipsnio 
3 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra 
su tikrinimu, priima Reglamentą dėl 
aukcionų terminų, administravimo ir kitų 
aspektų, kad jie būtų rengiami atvirai, 
skaidriai ir nediskriminuojant. Aukcionai 
rengiami taip, kad operatoriai, visų pirma 
visos mažosios ir vidutinės įmonės, 
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dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

kurioms taikoma Bendrijos sistema, turėtų 
visas galimybes juose dalyvauti, ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Aukcionų rengimo sistema 
nustatoma taip, kad būtų užtikrinta nuolat 
likvidi ir skaidri rinka. Norint, kad būtų 
pasiekti šie tikslai, minėtasis reglamentas 
turi būti grindžiamas šiais principais:
– aukcionai turi būti prieinami 
minimaliomis sąnaudomis bet kuriai 
mokumo įrodymą pateikiančiai ir sąskaitą 
leidimų registre turinčiai suinteresuotajai 
šaliai;
– reglamente nustatomas tam tikro kiekio 
leidimų, kuriuos ketinama teikti 
aukcionui, pardavimo tvarkaraštis, 
suderintas su atsiskaitymo už leidimus 
terminu ir su bendrovėms taikomais 
pinigų srauto apribojimais; tvarkaraštyje 
nenumatoma galimybė rengti vieną 
aukcioną, kuris aprėptų visą aktualų 
laikotarpį.

Or. fr

Pagrindimas

Būsimasis komitologijos reglamentas turi būti grindžiamas aiškesniais ketinimais ir 
principais negu tie, kurie išdėstyti dabartiniame pasiūlyme, kadangi galutinis susitarimas 
turės lemiamo poveikio rinkos veikimui. Būtinos nuostatos, pagal kurias reglamentas būtų 
patvirtintas ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. Reikalaujant susijusioms 
suinteresuotosioms šalims, aktualaus sąrašo papildymus taip pat turėtų būti leidžiama teikti 
iki galutinės datos, kuri nustatyta 2009 m. birželio mėn. Nepageidautina galutinį sąrašą 
persvarstyti kas trejus metus, kadangi taip teisinis nekonkretumas pasiektų neleistiną ribą.

Pakeitimas 354
Jerzy Buzek

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

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

5. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
atsižvelgiant į IIb priede išdėstytus 
principus, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas
galimybes naudotis emisijos teisėmis ir 
kad būtų išvengta spekuliacijų.
Reglamente užtikrinama, kad aukcionų 
sistemos poveikis naujosioms valstybėms 
narėms vienodai paskirstomas 
atsižvelgiant ne tik į konkretų kiekvienos 
valstybės išmetamą anglies dioksido kiekį, 
bet ir į valstybių narių ekonominę galią, 
kuri vertinama pagal bendrąjį vidaus 
produktą. Šį sprendimą Europos 
Parlamentas ir Taryba turi patvirtinti 
bendro sprendimo procedūros metu.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklė, pagal kurią įgyvendinant Europos reglamentus poveikis pasidalijamas 
proporcingai, yra pagrindinis esamos sudėties Europos Sąjungos veikimo principas.

Pakeitimas 355
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 

5. Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai, darniai ir 
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nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad prieiga prie vadinamosios 
pirminės rinkos būtų suteikiama tik pagal 
Bendrijos sistemą veikiantiems 
įrenginiams, o jiems suteikiamų leidimų 
skaičius ribojamas atsižvelgiant į jų 
gamybos pajėgumus, ir šiuo tikslu būtų 
užtikrinta, kad operatoriai, visų pirma 
visos mažosios ir vidutinės įmonės, 
kurioms taikoma Bendrijos sistema, turėtų 
visas galimybes juose dalyvauti ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Taip pat būtina pradėti taikyti 
rinkos priemonę, skirtą užkirsti kelią 
dideliems leidimų kainų svyravimams ir 
užtikrinti tvarią makroekonominę 
aplinką.
Ši priemonė priimama laikantis Sutarties 
251 straipsnyje nurodytos procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomą nuostatą siekiama užtikrinti, kad leidimai būtų prieinami visiems ES 
teršėjams, įskaitant tuos, kurie veikia skurdesnėse ES valstybėse narėse. Be to, jie turėtų būti 
ginami nuo stambių finansinių tarpininkų spekuliacijų. Būtina spręsti anglies dioksido taršos 
leidimų kainų svyravimų problemą, kuri tikėtina po 2012 m., t. y. numatyti rinkos priemonę, 
kurią taikant nebūtų trukdoma sklandžiai veikti vientisai anglies dioksido rinkai.

Pakeitimas 356
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 

Iki 2010 m. birželio 31 d. Komisija priima 
Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad prieiga prie vadinamosios 
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mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui.

pirminės rinkos būtų suteikiama tik pagal 
Bendrijos sistemą veikiantiems 
įrenginiams, o jiems suteikiamų leidimų 
skaičius ribojamas atsižvelgiant į jų 
gamybos pajėgumus, ir šiuo tikslu būtų 
užtikrinta, kad operatoriai, visų pirma 
visos mažosios ir vidutinės įmonės, 
kurioms taikoma Bendrijos sistema, turėtų 
visas galimybes juose dalyvauti ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui.

Taip pat būtina pradėti taikyti rinkos 
priemonę, skirtą užkirsti kelią dideliems 
leidimų kainų svyravimams ir užtikrinti 
tvarią makroekonominę aplinką.

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

Ši priemonė priimama laikantis Sutarties 
251 straipsnyje nurodytos procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomą nuostatą siekiama užtikrinti, kad leidimai būtų prieinami visiems ES 
teršėjams, įskaitant tuos, kurie veikia skurdesnėse ES valstybėse narėse. Be to, jie turėtų būti 
ginami nuo stambių finansinių tarpininkų spekuliacijų. Būtina spręsti anglies dioksido taršos 
leidimų kainų svyravimų problemą, kuri tikėtina po 2012 m., t. y. numatyti rinkos priemonę, 
kurią taikant nebūtų trukdoma sklandžiai veikti vientisai anglies dioksido rinkai.

Pakeitimas 357
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 

5. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
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nediskriminuojant.  Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
taip, kad operatoriai, visų pirma visos 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms 
taikoma Bendrijos sistema, turėtų visas 
galimybes juose dalyvauti ir kad kiti 
dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. Ši priemonė, skirta šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimama 
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad operatoriams būtų sudarytos galimybės įsigyti leidimų prieš prasidedant 
III etapui, 2013 m. numatyti aukcionai turėtų prasidėti 2010–2011 m. Todėl Komisijos 
numatyta reglamento dėl aukcionų taisyklių patvirtinimo data turėtų būti atkelta į 2009 m.

Pakeitimas 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti įmonėms pakankamai informacijos, aukcionų taisyklės turėtų būti žinomos 
kuo anksčiau, taigi datą būtina paankstinti.

Pakeitimas 359
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, skaidriai ir 
nediskriminuojant. Aukcionai rengiami 
visoje Europoje vienodai, kad operatoriai, 
visų pirma visos mažosios ir vidutinės 
įmonės, kurioms taikoma Bendrijos 
sistema, turėtų visas galimybes juose 
dalyvauti ir kad kiti dalyviai nepakenktų 
aukcionų sistemos veikimui. Siekiant, kad 
sandoriai būtų veiksmingi sąnaudų 
požiūriu, taip pat kad būtų teikiama aiški 
išankstinė informacija apie kainas ir 
užkertamas kelias diskriminacijai, 
reglamente turi būti numatyta Europos 
lygmeniu derinti aukcionų datas ir 
valstybėse narėse rengiamų aukcionų 
skaičių. Aukcionai turi vykti nuolat arba 
Europos energetinių mainų pagrindu 
rengiami nuolatiniai pardavimai. Ši 
priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de
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Pagrindimas

Aukcionų rengimo metodai yra vienas iš aukcionuose dalyvaujantiems rinkos žaidėjams 
svarbiausių aukcionų procedūrų ateityje komponentų. Atsižvelgiant į tai, kad kasmet 
susiduriama su didžiuliu sertifikavimo ir pardavimų krūviu, būtina taikyti paprastas ir atviras 
procedūras, užkirsti kelią diskriminacijai, teikti aiškią informaciją apie kainas, užtikrinti, kad 
sandoriai turi būti sąnaudų požiūriu veiksmingi ir patikimi, be to, aukcionai būtų rengiami 
vadovaujantis patikimomis ir visuotinai pripažintomis teisinėmis priemonėmis.
Aukcionų laikas turi būti paskirstytas taip, kad jie būtų nuolat rengiami reguliariais 
laikotarpiais, tačiau užtikrinant, kad per visą pardavimo laikotarpį būtų surengtas vienodas 
jų skaičius.

Pakeitimas 360
Jens Holm

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pasibaigus pirmajam prekybos leidimais etapui paaiškėjo, kad leidimų kainos gali labai 
skirtis. Dėl to netvirtai jaučiasi tie, kurie ketina investuoti į atsinaujinančių energijos šaltinių 
projektus, taigi šios srities investicijos ne tokios patrauklios. Į naująją sistemą turėtų būti 
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įtrauktos kovos su spekuliacija priemonės, pvz., sandorių apmokestinimas. Ši priemonė galėtų 
būti kitaip taikoma tiems prekybininkams, kurie apskritai linkę įsigyti trumpalaikius leidimus.

Pakeitimas 361
Caroline Lucas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. 60 mln. 
leidimų atidedama Komisijai, kuri 
parduoda juos aukcione siekdama už 
garantuotąją kainą (25 eurai už toną 
saugomo ar neišmesto CO2) užtikrinti 
finansavimą pirmiesiems įrenginiams, 
kurie iki minėtosios datos pradėjo vykdyti 
veiklą, susijusią su pramoniniu CO2
surinkimu ir su geologiniu išmetamo CO2
saugojimu arba kuriems pavyko sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį gaminant elektros 
energiją (vidutinį išmetamo CO2 kiekį 
gaminant energijos gigavatvalandę 
(GWh)) šioje srityje taikant naujas 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
technologijas, pvz., koncentruotą saulės 
energiją, didelio masto ar gilios atviros 
jūros vėjo jėgaines arba bangų energiją. 
Ši galimybė taikoma anksčiau pramonėje 
netaikytiems įrenginiams ir 
technologijoms, kuriais naudojamasi bet 
kurioje ES ar trečiojoje šalyje, 
ratifikavusioje būsimąjį tarptautinį 
susitarimą, jeigu šioje šalyje galioja 
susitarimas dėl technologijos intelektinių 
teisių pasidalijimo. Jeigu pagal Bendrijos 
sistemą numatyta kaina didesnė negu 
35 eurai, garantuotoji kaina mažinama 
siekiant nustatyti didžiausias bendras 
pajamas, gaunamas pagal Bendrijos 
prekybos leidimais sistemą, ir 
garantuotąją kainą iki 60 eurų už toną 
saugomo ar neišmesto CO2.
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Or. en

Pagrindimas

Remiantis pranešėjo 22 pakeitimu, pramonėje neišbandytos naujos atsinaujinančių energijos 
šaltinių technologijos įtrauktos į papildomo finansavimo priemonę. Remiant naujas didelio 
masto atsinaujinančių energijos šaltinių naujoves sudaromos realios galimybės paspartinti 
technologijų, kuriomis naudojantis būtų labai prisidėta prie ES ir pasaulinio masto tikslų 
siekio, taikymą. Maksimali pajamų riba turėtų būti taikoma atsižvelgiant į anglies dioksido 
kainą, nustatytą pagal LPS.

Pakeitimas 362
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vyriausybės ir Komisijos įsteigta 
institucija, siekdamos kaip galima labiau 
vengti svyruojančių anglies dioksido 
kainų, gali pirkti ir parduoti leidimus 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido kainos gali kilti ir kristi, tačiau pernelyg didelis svyravimas žalingas rinkai. 
Turi būti siekiama kaip galima labiau vengti svyruojančių kainų. Ši užduotis galėtų būti 
pavesta vyriausybės, arba, pvz., Europos centriniam bankui.
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