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Pakeitimas 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 

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

įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto vidutinio metinio 
tiesioginių teršalų kiekio, kurį tie įrenginiai 
išmetė 2005–2007 m.

Į leidimų skaičių įrenginiams sektoriuose 
ar sektorių dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika dėl netiesioginio CO2
sąnaudų perkėlimo į elektros energijos 
kainas poveikio, įskaičiuojami ne tik 
tiesioginės emisijos leidimai, bet taip pat ir 
netiesioginės emisijos leidimai laikantis 8 
ir 9 dalių ir 10b straipsnio nuostatų.
Tiems sektoriams arba sektorių dalims, 
kuriems netaikomos 8 ir 9 dalių ir 10b 
straipsnio nuostatos, kiekvienais 
tolesniais metais bendras tokiems 
įrenginiams suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.
Didžiausias sektorių ar sektorių dalių, 
kuriems būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika ir kuriems skirta 
netiesioginės emisijos leidimų laikantis 8 
ir 9 dalių ir 10b straipsnio nuostatų, 
leidimų, skiriamų išlaidoms, susijusioms 
su CO2 sąnaudų perkėlimu į elektros 
energijos kainas, kompensuoti, skaičius 
grindžiamas kasmet nustatomomis 
patikrintomis vidutinėmis šių įrenginių 
elektros energijos sąnaudomis per 2005–
2007 m. 

Or. en

Pagrindimas

Didžiausia priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti sektorius ar sektorių dalis, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl netiesioginio CO2 sąnaudų 
perkėlimo į elektros energijos kainas poveikio, riba neturi priklausyti nuo didžiausios 
tiesioginės emisijos leidimų ribos. Šioje dalyje minimas mažinimo koeficientas turi būti 
taikomas tik tiems sektoriams, kuriems, kaip nustatyta, nebūdinga anglies dioksido nutekėjimo 
rizika. Reikia apibrėžtos sistemos, kad būtų galima numatyti santykinius rodiklius, pagal 
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kuriuos nemokami leidimai išlaidoms, susijusioms su CO2 sąnaudų perkėlimu į elektros 
energijos kainas, kompensuoti būtų suteikiami toms pramonėms šakos, kuriose sunaudojama 
daug energijos ir kurioms būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika.

Pakeitimas 474
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų,
didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Žr.10a straipsnio 8 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 475
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 

5. Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų, 
didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
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įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

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

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido nutekėjimo rizika atsiranda tada, kai gamintojams ES ir už jos ribų 
netaikomi tie patys anglies dioksido apribojimai. Kadangi nėra tinkamos tarptautinės 
sutarties, daug energijos vartojančioms pramonės šakoms, kurioms būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, turėtų būti suteikiama pakankamai nemokamų leidimų, kad išmetamas 
anglies dioksidas nebūtų priskiriamas šalims, kurios nėra nustačiusios panašių išmetimo 
apribojimų savo vietos gamybai.

Pakeitimas 476
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Bendras leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. lygus 
bendram vidutiniam patikrintam teršalų
kiekiui, kurį tie įrenginiai išmetė 2005–
2007 m. Kiekvienais tolesniais metais 
bendras tokiems įrenginiams suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 478
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė per laikotarpį 
nuo 2010 m. Kiekvienais tolesniais metais 
bendras tokiems įrenginiams suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. hu

Pakeitimas 479
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2008 m. arba 
vidutiniškai išmetė per 2008–2010 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų nėra istorinių duomenų apie teršalų išmetimą per 2005–2007 m., be to nėra 
privaloma saugoti šių duomenų apie įrenginius, nuo 2013 m. įtrauktus į Bendrijos sistemą. 
Tik nuo 2008 m. valstybės narės galės pateikti patikrintų duomenų.

Pakeitimas 480
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2008 m. arba 
vidutiniškai išmetė per 2008–2010 m. 
Kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.
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Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų nėra istorinių duomenų apie teršalų išmetimą per 2005–2007 m., be to nėra 
privaloma saugoti šių duomenų apie įrenginius, nuo 2013 m. įtrauktus į Bendrijos sistemą. 
Tik nuo 2008 m. valstybės narės galės pateikti patikrintų duomenų.

Pakeitimas 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Didžiausias leidimų skaičius, pagal kurį 
apskaičiuojamas leidimų skaičius 
įrenginiams, kurie į Bendrijos sistemą 
įtraukti tik nuo 2013 m., 2013 m. negali 
viršyti bendro patikrinto teršalų kiekio, 
kurį tie įrenginiai išmetė 2005–2007 m.
Siekiant atitikties kiekiui, kuris nustatytas 
pagal 1 ir 3 dalis ir nekeičiant viso pagal 9 
straipsnį nustatyto leidimų kiekio
kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagrįsti išteklius, išleistus santykiniams taršos rodikliams nustatyti, ir atsižvelgiant į 
šių rodiklių ambicingą pobūdį būtina skirstyti leidimus pagal bendrą leidimų skaičių, 
apskaičiuotą taikant šiuos taršos rodiklius. Viršijant sektoriaus viršutinę ribą, kaip numatyta 
šiose dalyse, turi būti taikomas kiekis, pateikiamas parduoti aukcionuose, o perviršiai turi 
būti perkeliami į aukcionuose parduodamus leidimų kiekius. Pirmu atveju leidimų, teikiamų 
aukcionuose, skaičiaus sumažėjimas atitinka sumažėjusį poreikį, todėl galima tikėtis, kad 
leidimų kainos nedidės. Paaiškinama, kad laikomasi viršutinės LPS ribos.
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Pakeitimas 482
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Laikantis šio straipsnio nemokomų 
leidimų skyrimo taisyklių, 4 ir 5 dalyse 
nurodytas bendras leidimų skaičius 
padalijamas sektoriams remiantis jų 
2005–2007 m. patikrinto išmetamųjų 
teršalų kiekio santykinėmis dalimis. 
Kiekvienam sektoriaus įrenginiui galima 
skirti leidimų iš šiam sektoriui skirto 
leidimų skaičiaus taikant 1 dalyje 
nurodytas įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 483
Linda McAvan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo dydį, penki procentai viso leidimų 
skaičiaus yra per didelis kiekis, dėl kurio mažėtų nemokamų leidimų, kuriuos galima skirti, 
skaičius.

Pakeitimas 484
Chris Davies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos investicijos, finansuojamos iš šio 
rezervo lėšų, vertinamos atliekant 
nepriklausomą techninę ir finansinę 
pasiūlymo analizę, kurioje aiškiai 
įrodoma, kad naujoje jėgainėje vykstant 
panašios apimties gamybai išmetama 
70 proc. mažiau CO2 dujų negu naudojant 
panašią gamybos įrangą. Naujai jėgainei 
pradėjus veikti taip pat turi būti atliekama 
nepriklausoma techninė analizė siekiant 
įsitikinti, kad naujoje jėgainėje gaminant 
vieną gamybos vienetą išmetama 50 proc. 
mažiau CO2 dujų negu bet kurioje kitoje 
ES jėgainėje. Jei po to, kai pradėjo veikti 
naujoji jėgainė, atlikus nepriklausomą 
analizę paaiškėtų, kad gauta kitų 
rezultatų, tuomet laikoma, kad 
nesilaikoma reikiamų nuostatų, todėl 
taikomos 16 straipsnio 3 dalies nuostatos.
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Or. en

Pagrindimas

Naujiems rinkos dalyviams skirti nemokami leidimai turi būti skiriami tiems gamybiniams 
procesams, kurių metu vienam gamybos vienetui tenka mažiausias išmetamas CO2 kiekis. Dėl 
to, kad skaičiuojama kiek išmetamo CO2 kiekio tenka vienam gamybos vienetui, skatinama 
investuoti į pačius našiausius gamybos metodus, kuriuos įdiegus išmetamas mažiausias CO2 
kiekis. Turi būti įrodyta, kad naujosios jėgainės, prieš pradėdamos veikti ir pradėjusios veikti, 
atitinka šį reikalavimą.

Pakeitimas 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikiamų leidimų skaičius 
koreguojamas taikant 9 straipsnyje 
nurodytą linijinį koeficientą.

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
paskelbia visai Bendrijai taikomas ir 
visiškai suderintas taisykles, pagal kurias 
skirstomi naujiems rinkos dalyviams 
skirto rezervo leidimai ir kurios 
rengiamos ir tvirtinamos laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Tiems sektoriams arba sektorių dalims, 
kuriems netaikomos šio straipsnio 8 ir 9 
dalių ir 10b straipsnio nuostatos, 
kiekvienais tolesniais metais bendras 
tokiems įrenginiams suteikiamų leidimų 
skaičius koreguojamas taikant 9 
straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patvirtinti aiškiai apibrėžtas visai Bendrijai taikomas taisykles, pagal kurias būtų 
skirstomi naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo leidimai, o visos taisyklės, pagal kurias 
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skirstomi nemokami leidimai, turi neprieštarauti taisyklėms, kurios taikomos jau 
sumontuotiems įrenginiams.

Pakeitimas 488
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant elektros energijos gamintojams CO2 leidimų aukcionus, vartotojams būtų 
užkraunama nepagrįstai didelė sąnaudų našta. Nemokamų leidimų skyrimo sistema, 
grindžiama santykiniais taršos rodikliais ir faktine gamyba, užtikrintų daug veiksmingesnę 
LPS.

Pakeitimas 489
Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina pradėti palaipsniui diegti aukcionų sistemą energetikos sektoriuje, kaip siūloma tai 
daryti kituose sektoriuose, iš pradžių 2013 m. aukciono būdu paskirstyti 80 proc. nemokamų 
leidimų, o 2020 m. visus leidimus skirstyti aukcione. Pagrindinė priežastis – ne visiškai 
integruota EU energetikos rinka. Dėl to, kad dabartinės rinkos izoliuotos, nebus galima 
perkelti pajėgumų, kurie būtini siekiant naikinti padarinius, atsiradusius elektros energijos 
gamybos sektoriuje įdiegus 100 proc. prekybos leidimais aukcionuose sistemą. Palaipsniui 
pradėjus diegti aukcionų sistemą atsiras galimybių gerinti energijos naudojimo efektyvumą ir 
pritaikyti elektros energijos gamybą didesnėms reikmėms, atsirasiančioms dėl naujosios 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos.

Pakeitimas 490
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 491
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai suteikiama 25
proc. nemokamų emisijos leidimų. 
Leidimai skiriami atsižvelgiant į 
kiekvienos kuro rūšies santykinius 
rodiklius ir į pažangiausią prieinamą 
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technologiją.

Or. en

Pagrindimas

Jei nebūtų teikiami nemokami leidimai, būtų sudaromos didelės kliūtys investuoti ir būtų 
neišnaudojamos puikios galimybės mažinti išmetamą CO2 kiekį, nes pastačius naujų jėgainių 
gerėtų energijos naudojimo efektyvumas. Šiuo pakeitimu siekiama mažinti operatorių naštą ir 
skatinti uždaryti senas jėgaines.

Pakeitimas 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent elektros 
energija gaminama naudojant pramoninį 
šildymą arba pramoninių procesų atliekas 
ir skirta pačiam įrenginių operatoriui 
naudoti; šie leidimai skiriami pagal tas 
pačias paskirstymo taisykles, kurios 
taikomos pramoninei gamybai, kaip 
minima I priede.
Tačiau kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios dujos, operatoriui visi 
nemokami leidimai suteikiami pagal tuos 
pačius paskirstymo principus, kurie 
taikomi šiam įrenginiui.

Or. en
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Pagrindimas

Elektros energija ir šiluma, pagamintos vykstant pramoniniams procesams, taip pat iš atliekų 
gaminama elektros energija, yra ekologiški elektros energijos tiekimo šiems pramoniniams
procesams problemos sprendimo būdai. CO2, susidaręs dėl išmetamųjų dujų naudojimo, 
neatskiriamai susijęs su įrenginiais, gaminančiais šias dujas, taigi šis CO2 kiekis privalo būti 
priskirtas energijos gamybos įrenginiams. Tai atitinka COM(2003)830 92 punktą. Dėl to 
lengviau nustatyti santykinius taršos rodiklius, kuriuos taikant mažėja anglies turinčių 
junginių naudojimas ir išmetamųjų dujų gamyba. Priešingai, aukcionai tik nepagrįstai 
apsunkintų išlaidomis dėl šių įrenginių ir neskatintų veiksmingai naudoti išmetamųjų dujų.

Pakeitimas 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, išskyrus elektros 
energiją, pagamintą iš išmetamųjų dujų, 
gautų iš pramoninių gamybos procesų.
Kai gamybos procese susidariusios 
išmetamosios dujos naudojamos kaip 
kuras, įrenginio, kuriam veikiant susidaro 
išmetamosios dujos, operatoriui leidimai 
suteikiami pagal tuos pačius paskirstymo 
principus, kurie taikomi šiam įrenginiui.

Or. en

Pagrindimas

Išmetamosios dujos, susidariusios gamybos procese, turi būti naudojamos nedelsiant, kai tik 
susidarė. Siekiant užtikrinti jų veiksmingą surinkimą, būtina suteikti didžiausią įmanomą šių 
dujų panaudojimo lankstumą. Naudojant išmetamąsias dujas, susidarančias gamybos 
procese, elektros energijai gaminti prisidedama prie išteklių išsaugojimo ir mažinamas 
išmetamas CO2 kiekis. Šiomis ypatingomis sąlygomis gaminančiam elektros gamintojui 
neturėtų būti taikoma aukciono tvarka.
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Pakeitimas 495
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent elektros 
energija gaminama naudojant pramoninį 
šildymą arba pramoninių procesų 
atliekas; šie leidimai skiriami pagal tas 
pačias paskirstymo taisykles, kurios 
taikomos pramoninei gamybai, kaip 
minima I priede.

Or. en

Pagrindimas

Ir dėl aplinkos apsaugos, ir dėl ekonominių priežasčių pramonės įmonės investavo į bendrą 
šilumos ir elektros energijos gamybą, taip pat į energijos gamybą iš pramoninių atliekų 
gamybos vietoje. Ši veikla buvo dar labiau skatinama, nes tai vienas iš neliberalizuotos 
energetikos rinkos problemos sprendimo būdų ir vienas iš direktyvos dėl bendros šilumos ir 
elektros energijos gamybos tikslų. Pasiūlymas grindžiamas prielaida, kad visų rūšių elektros 
energijai leidimai skirstomi pagal tuos pačius principus. Bendra šilumos ir elektros energijos, 
naudojamos pramoninių procesų metu, gamyba tenkina šių pramoninių procesų energijos 
poreikį arba yra aplinkos apsaugos problemų sprendimo būdas. Taigi, šiai gamybai 
sudaromos sąlygos turi skirtis nuo tų, kurios sudaromos įprastinei šilumos ir elektros 
energijos gamybai.

Pakeitimas 496
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 

Naujų rinkos dalyvių vykdomai elektros 
energijos gamybos veiklai nemokami 
leidimai nesuteikiami, nebent elektros 
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leidimai nesuteikiami. energija gaminama didelio naudingumo 
termofikacijos būdu, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2004/8/EB, arba gaminama iš 
išmetamųjų dujų, gautų iš pramoninių 
gamybos procesų, savaiminio elektros 
energijos vartojimo tikslais; šie leidimai 
skiriami pagal tas pačias šio straipsnio 7 
ir 8 dalyse nurodytas įgyvendinimo 
priemones, kurios taikomos 
pagrindiniams pramoniniams procesams.

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais pramonės įmonės investavo į labai veiksmingą bendrą šilumos ir elektros 
energijos gamybą, taip pat į gamybą iš pramoninių atliekų gamybos vietoje. Šiuo pasiūlymu 
daroma prielaida, kad visai elektros energijai turėtų būti taikomi vienodi paskirstymo 
principai, nes manoma, kad yra tik viena elektros energijos rinka. Tai neteisingas suvokimas. 
Elektros energija ir šiluma, pagamintos vykstant pramoniniams procesams, naudojamos šių 
gamybinių procesų poreikiams patenkinti. Pramoninių procesų metu pagamintai energijai 
leidimai turėtų būti skiriami pagal taisykles, kurios taikomos atitinkamam sektoriui, nes šie 
procesai yra pagrindinė atitinkamo sektoriaus dalis.

Pakeitimas 499
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėliausiai iki 2010 m. birželio 30 d. 
Komisija turi paskelbti parengtas ir pagal 
23 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu 
patvirtintas suderintas taisykles, pagal 
kurias naujiems rinkos dalyviams 
suteikiami leidimai ir kurios atitinka 
optimizuojamą veikiančių pramonės 
įmonių veiklą (sujungimo, uždarymo, 
perkėlimo ES viduje atvejais).



AM\734873LT.doc 19/83 PE409.657v01-00

LT

Or. fr

Pagrindimas

Taisyklės, pagal kurias naujiems rinkos dalyviams suteikiami leidimai, kuriomis 
vadovaujantis uždaromos įmonės, pagal kurias uždarytų įmonių leidimai perduodami 
naujoms įmonėms ES viduje, ir nuostatos, kuriomis reglamentuojamas įmonių susijungimas, 
tvirtinamos Bendrijos lygmeniu tuo pat metu kaip ir taisyklės, pagal kurias skirstomi 
nemokami leidimai jau veikiantiems įrenginiams.

Pakeitimas 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ne daugiau kaip 500 mln. leidimų iš 
naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo 
skiriama dideliems komerciniams anglies 
dioksido surinkimo ir geologinio 
saugojimo demonstravimo projektams, 
vykdomiems ES teritorijoje arba 
besivystančiose šalyse arba pereinamojo 
laikotarpio ekonomikos šalyse už ES ribų, 
kurios ratifikuos būsimąjį tarptautinį 
susitarimą.
Leidimai suteikiami projektams, pagal 
kuriuos siekiama plėtoti daug plataus 
pobūdžio anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijų pačiu 
rentabiliausiu būdu įvairiose ES 
vietovėse, išnaudojant geologinio 
saugojimo įvairiose vietovėse galimybes.  
Leidimai skiriami pagal tikrąjį CO2 kiekį, 
kuris nebuvo išmestas, nes jis saugomas 
geologinėse saugyklose.
Komisija siūlo projektų atrinkimo ir 
leidimų skyrimo sistemą ir procedūras. 
Komisija deda pastangų, kad būtų 
užtikrinta, jog iki 2009 m. lapkričio mėn. 
Kopenhagoje vyksiančios JTBKKK šalių 
konferencijos būtų pasiekta įtikinamos 
pažangos ir būtų galima pasirašyti 12 
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didelių komercinių demonstracinių 
projektų kontraktus.

Or. en

(Nuoroda į PR/727283 AM 22).

Pagrindimas

Plėtojant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas ES privalo imtis lyderės 
vaidmens, jei ji nori įtikinti Kiniją ir kitas svarbias anglį naudojančias šalis ratifikuoti 
tarptautinį susitarimą, kuriuo siekiama žymiai sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Šiuo pakeitimu 
siūloma laikantis viršutinių ES išmetamųjų teršalų ribų tikslų parengti patikimą Europos 
lygmens finansavimo sistemą, kurią būtų galima diegti nedelsiant, ir kuria būtų siekiama 
kompensuoti pirmųjų anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektų vykdytojų šios 
technologijos vystymo sąnaudas, dėl kurių ši technologija iš pradžių nėra komerciniu požiūriu 
pelninga.  Tai – būsimų visa apimančių derybų su Taryba pagrindas.

Pakeitimas 501
Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kasmet 60 mln. leidimų iš naujiems 
rinkos dalyviams skirto rezervo skiriama 
dideliems anglies dioksido surinkimo ir 
geologinio saugojimo demonstravimo 
įrenginiams, esantiems ES teritorijoje 
arba besivystančiose šalyse arba 
pereinamojo laikotarpio ekonomikos 
šalyse už ES ribų, kurios ratifikuos 
būsimąjį tarptautinį susitarimą, iš viso 
skiriant ne daugiau kaip 600 mln. 
leidimų.
Leidimai suteikiami projektams, 
įgyvendinamiems pagal susitarimus, 
kuriuos pasiūlo Komisija ir pagal kuriuos 
siekiama užtikrinti, kad plėtojama daug 
plataus pobūdžio technologijų pačiu 
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rentabiliausiu būdu. Leidimai skiriami 
pagal tikrąjį geologiniu būdu saugomo 
anglies dioksido kiekį. Naujiems rinkos 
dalyviams skirtame rezerve ir toliau turi 
būti numatyta leidimų, kuriuos skiriant 
nereikia laikytis skyrimo sąlygų.
Komisija deda pastangų, kad būtų 
užtikrinta, jog iki 2009 m. lapkričio mėn. 
Kopenhagoje vyksiančios JTBKKK šalių 
konferencijos pradžios būtų pasirašyta 12 
didelių komercinių demonstracinių 
įrenginių statybos kontraktų.

Or. en

(Nuoroda į PR/727283 AM 22).

Pakeitimas 502
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. 60 mln. leidimų iš naujiems rinkos 
dalyviams skirto Bendrijos rezervo kasmet 
skiriama ne mažiau kaip dvylikai anglies 
dioksido surinkimo ir požeminio 
saugojimo demonstravimo įrenginių, iš 
viso skiriant ne daugiau kaip 600 mln. 
leidimų. Leidimai suteikiami projektams, 
įgyvendinamiems pagal susitarimus, 
kuriuos pasiūlo Komisija ir pagal kuriuos 
siekiama plėtoti plataus pobūdžio 
technologijas ir saugojimo būdus norint 
užtikrinti didžiausią rentabilumą. 
Leidimai skiriami pagal tikrąjį geologiniu 
būdu saugomo anglies dioksido kiekį.

Or. de
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(Nuoroda į PR 727283 22 pakeitimą)

Pagrindimas

Pagal siūlomą pakeitimą siekiama skatinti greičiau apsispręsti, ar steigti demonstravimo 
įrenginius.

Pakeitimas 503
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. naujiems 
rinkos dalyviams skirtame rezerve 
laikoma 60 milijonų leidimų, kurie 
suteikiami pirmiesiems 12 įrenginių, kurie 
iki minėtosios dienos pradėjo tvariu 
komerciniu būdu rinkti ir geologiškai 
saugoti išskirtą anglies dioksidą, 
suteikiant vieną leidimą vienai tonai iki 
2016 m. nuolat saugomų dujų. Šiuos 12 
įrenginių iki 2013 m. sausio 1 d. nustato 
Komisija. Ši galimybė suteikiama 
įrenginiams visoje ES ar trečiosiose 
šalyse, kurios ratifikavo būsimąjį 
tarptautinį susitarimą.

Or. en

(Nuoroda į PR/727283 AM 22)

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimas turi būti plėtojamas tvariai, ir Europos Parlamentas turėtų, kur 
reikia, skatinti tvarumą.
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Pakeitimas 504
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. naujiems 
rinkos dalyviams skirtame rezerve 
laikoma 60 milijonų leidimų, kurie 
suteikiami pirmiesiems 12 įrenginių, kurie 
dar iki minėtosios dienos pradėjo tvariu 
komerciniu būdu rinkti ir geologiškai 
saugoti šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas, suteikiant vieną leidimą vienai 
tonai iki 2016 m. nuolat saugomų dujų.  
Šiuos 12 įrenginių iki 2013 m. sausio 1 d. 
nustato Komisija.

Or. en

(Nuoroda į PR/727283 AM 22)

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 505
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 
dalį] nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius 2013 m. yra 80 % leidimų 
skaičiaus, nustatyto taikant 1 dalyje 

Išbraukta.
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minėtas priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

Or. en

Pagrindimas

Pagal emisijos leidimų prekybos sistemą (LPS) vykdomi aukcionai lemia dideles išlaidas 
visiems vartotojams, tačiau nepadeda mažinti CO2 emisijos. Vadinasi, atsirastų tik naujas 
CO2 mokestis, kurį turėtų mokėti vartotojai. Siekiant, kad ES vartotojai kasmet sutaupytų iki 
55 mlrd. eurų, ir norint, kad elektros energijos kaina liktų 20–30 eurų už MWh 
(megavatvalandę) žemesnė, o LPS veiksmingumas nesumažėtų, emisijos leidimų prekybos 
sistema neturėtų būti grindžiama aukcionu. Santykiniais taršos rodikliais ir faktine produkcija 
grindžiamas nemokamų taršos leidimų teikimas gali būti rentabili ir ekologiniu požiūriu 
veiksminga priemonė.

Pakeitimas 506
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas nurodytas skyriuje, kuriame aptariamas santykiniais taršos rodikliais 
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grindžiamas taršos leidimų teikimas.

Pakeitimas 507
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio nemokamas taršos leidimų teikimas leidžiamas tik tuo atveju, jei 
nebus pasiektas tarptautinis susitarimas. Tokiu atveju, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
visiems gamintojams, skiriant taršos leidimus reikėtų remtis santykiniais taršos rodikliais, 
geriausia – atsižvelgiant į vieno gamybos vieneto išskiriamą CO2 kiekį. Tokie rodikliai apima 
mažai CO2 išskiriančių technologijų kuro suvartojimą, kuro tipą ir proceso efektyvumą.  
Tačiau tiksliai nustatyti santykinius taršos rodiklius ir jų atnaujinimo tvarką taps svarbu tik 
vėliau, kai bus sudaryti tarptautiniai susitarimai.

Pakeitimas 508
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos- iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Nustatomi europinio lygmens 
santykiniai taršos rodikliai, taikomi 
direktyvos I priede išvardytiems 
įrenginiams. Šie rodikliai nustatomi ir 
stebimi pagal suderintą procedūrą. 
Remiantis šiais santykiniais taršos 
rodikliais, įrenginiai nemokamai gauna 
100 % leidimų. Leidimai nemokamai 
neskiriami įrenginiams, kurie elektros 
energiją gamina ne termofikaciniu būdu.

Or. de

Pagrindimas

Pramoninės gamybos įrenginiai nuolat priversti didinti energijos naudojimo veiksmingumą, 
kad galėtų išlikti tarptautinės konkurencijos sąlygomis. Dėl tarptautinės konkurencijos 
daromo spaudimo nėra galimybių į produktų kainas perkelti finansinės naštos, kurią lemia tik 
Europoje taikoma dujų išmetimo leidimų prekybos sistema. Tai pakenktų minėtųjų įrenginių 
konkurencingumui ir lemtų gamybos perkėlimą į šalis, kuriose neužkraunama su klimato 
apsaugos teisės aktais susijusi našta.

Pakeitimas 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Kol nepatvirtintas tarptautinis 
susitarimas, vadovaujantis 10b ir 28 
straipsniais, įrenginiams, kurie neįtraukti 
į 2 dalį, nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius 2013 m. ir kiekvienais tolesniais 
metais yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, nekeičiant 9 straipsnyje 
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nebesuteikiama. nustatyto bendro leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Gamybos pramonei paprastai būdinga didelė tarptautinė konkurencija. Aukcionų sistema 
lemia daugybę pavojų šiai pramonės šakai ir visai ES ekonomikai, tačiau nepadeda pasiekti 
šioje direktyvoje nustatytų su aplinka susijusių tikslų. Nustatyta 21 % viršutinė riba, ir ji, 
nuolat mažinant suteiktinų taršos leidimų skaičių, bus pasiekta ir rengiant aukcionus, ir jų 
nerengiant. Todėl gamybos pramonei turėtų būti nemokamai remiantis santykiniais taršos 
rodikliais teikiami leidimai, kol pradės galioti tarptautinis susitarimas, kuriuo konkurentams 
pasauliniu mastu bus sudarytos vienodos veiklos sąlygos.

Pakeitimas 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 36 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį]
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 80 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

7. Kol nepatvirtintas tarptautinis 
susitarimas, vadovaujantis 10b ir 28 
straipsniais, įrenginiams, kurie neįtraukti 
į 2 dalį, nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius 2013 m. ir kiekvienais tolesniais 
metais yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, nekeičiant 9 straipsnyje 
nustatyto bendro leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti konkurencijos požiūriu nepalankios padėties, palyginti su ne ES pramonės 
šakomis, kurios neturi taikyti atitinkamų taršos mažinimo priemonių, gamybos pramonei 100 
% taršos leidimų teikiama nemokamai, remiantis santykinių taršos rodiklių metodika. 
Nemokamu leidimų teikimu LPS sektoriui nustatytas 21 % emisijos sumažinimo tikslas 
niekaip nepakeičiamas ir nesumažinamas, nes taršos leidimų skaičius lieka toks pat kaip 
skirstant taršos leidimus aukciono būdu.



PE409.657v01-00 28/83 AM\734873LT.doc

LT

Pakeitimas 511
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1–3 dalis.

Komisija šią procentinę dalį persvarsto 
2020 m. ir nuo tada periodiškai kas 4 
metus. Atliekant persvarstymą 
atsižvelgiama į nustatytą poveikį aplinkai 
ir ekonomikai. Konsultuojamasi su visais 
susijusiais socialiniais partneriais. 
Priemonės, kurių Komisija imasi po šio 
persvarstymo, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Taršos leidimų skirstymas aukciono būdu grindžiamas prielaida, kad su CO2 susijusias 
sąnaudas bus galima perkelti į elektros energijos kainas. Tai galėtų turėti žymių padarinių 
įrenginiams, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika. Šį poveikį sustiprina 
skirtingos elektros energijos gamybos įrenginių ir gamybos pramonės galimybės su CO2 
susijusias sąnaudas perkelti į elektros energijos kainas.  Todėl gamybos pramonėje nereikėtų 
pradėti taikyti aukciono sistemos. Reikia paaiškinti poreikį, kad taršos leidimai būtų skirtomi 
atsižvelgiant į leidimų skaičių, nustatytą taikant santykinius taršos rodiklius.
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Pakeitimas 512
Urszula Krupa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 80 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones.

Or. pl

Pagrindimas

Taikant numatytas nuostatas (visų pirma tai, kad nemokami leidimai nesuteikiami elektros 
energijos gamintojams, o leidimų skaičius mažinamas pagal linijinį koeficientą) iškastinio 
kuro naudojimu grindžiamai ekonomikai, itin smarkiai padidės elektros energijos kainos, o 
tai lems milžiniškas visai ekonomikai tenkančias sąnaudas, kurios bus perkeliamos ant 
piliečių pečių.

Pakeitimas 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
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2 dalį] nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius 2013 m. yra 80 % leidimų 
skaičiaus, nustatyto taikant 1 dalyje 
minėtas priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

2013 m. yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant šio straipsnio 1–3 dalis, o 
vėliau nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičius mažėja kiekvienais metais 
vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamai suteikiama 80 % leidimų.

Šį dydį Komisija dar kartą įvertina 
2020 m., o vėliau pakartotinis vertinimas 
atliekamas kas ketverius metus. Atliekant 
pakartotinį vertinimą atsižvelgiama į 
poveikį aplinkai ir ekonomikai. 
Konsultuojamasi su visais susijusiais 
socialiniais partneriais. Šios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis [23 straipsnio 
3 dalyje] nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. pl

Pagrindimas

Prekyba leidimais grindžiama prielaida, kad sąnaudos gali būti kompensuojamos. Pirmiau 
pateikiamos nuostatos gali lemti didžiules pasekmes įrenginiams, kurių atveju kyla didelė CO2
šaltinių perkėlimo rizika, taip pat ir dėl to, kad energijos gamintojai ir gamybos sektorius turi 
nevienodas galimybes kompensuoti sąnaudas. Taigi gamybos sektoriuje prekyba leidimais 
turi būti grindžiama atsargumu ir ekonomine analize. Paaiškinama, kad reikia skirtingo dujų 
išmetimo leidimų skaičiaus, grindžiamo santykiniais taršos rodikliais.

Pakeitimas 514
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 
dalį] nemokamai suteikiamų leidimų 

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 100 % leidimų skaičiaus, 
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skaičius 2013 m. yra 80 % leidimų 
skaičiaus, nustatyto taikant 1 dalyje 
minėtas priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

nustatyto remiantis 1–3 dalimis, o vėliau 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
mažėja kiekvienais metais vienodomis 
dalimis iki 2020 m., kai nemokamų 
leidimų dalis sudaro 80 %.

Komisija šią procentinę dalį persvarsto 
2020 m. ir nuo tada periodiškai kas 4 
metus. Atliekant persvarstymą 
atsižvelgiama į nustatytą poveikį aplinkai 
ir ekonomikai. Konsultuojamasi su visais 
susijusiais socialiniais partneriais. 
Priemonės, kurių Komisija imasi po šio 
persvarstymo, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Taršos leidimų skirstymas aukciono būdu grindžiamas prielaida, kad su CO2 susijusias 
sąnaudas bus galima perkelti į elektros energijos kainas. Tai galėtų turėti žymių padarinių 
įrenginiams, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika. Šį poveikį sustiprina 
skirtingos elektros energijos gamybos įrenginių ir gamybos pramonės galimybės su CO2 
susijusias sąnaudas perkelti į elektros energijos kainas.  Todėl gamybos pramonėje aukciono 
sistema turėtų būti pradėta taikyti labai atsargiai, atlikus ekonomikos apžvalgą. Reikia 
paaiškinti poreikį, kad taršos leidimai būtų skirtomi atsižvelgiant į leidimų skaičių, nustatytą 
taikant santykinius taršos rodiklius.

Pakeitimas 515
Irena Belohorská

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 36 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį]

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
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nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 80 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius mažėja 
kiekvienais metais vienodomis dalimis iki 
2020 m., kai nemokamų leidimų 
nebesuteikiama.

2013 m. yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto remiantis 1–3 dalimis, o vėliau 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
mažėja kiekvienais metais vienodomis 
dalimis iki 2020 m., kai nemokamų 
leidimų dalis sudaro 80 %.

Komisija šią procentinę dalį persvarsto 
2020 m. ir nuo tada periodiškai kas 4 
metus. Atliekant persvarstymą 
atsižvelgiama į nustatytą poveikį aplinkai 
ir ekonomikai. Konsultuojamasi su visais 
susijusiais socialiniais partneriais. 
Priemonės, kurių Komisija imasi po šio 
persvarstymo, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis [23 
straipsnio 3 dalyje] nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Taršos leidimų skirstymas aukciono būdu grindžiamas prielaida, kad su CO2 susijusias 
sąnaudas bus galima perkelti į elektros energijos kainas. Tai galėtų turėti žymių padarinių 
įrenginiams, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika. Šį poveikį sustiprina 
skirtingos elektros energijos gamybos įrenginių ir gamybos pramonės galimybės su CO2 
susijusias sąnaudas perkelti į elektros energijos kainas.  Todėl gamybos pramonėje aukciono 
sistema turėtų būti pradėta taikyti labai atsargiai, atlikus ekonomikos apžvalgą. Reikia 
paaiškinti poreikį, kad taršos leidimai būtų skirtomi atsižvelgiant į leidimų skaičių, nustatytą 
taikant santykinius taršos rodiklius.

Pakeitimas 516
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 100 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius koreguojamas taikant 
9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Gamybos įrenginiai nuolat stengiasi didinti savo veiksmingumą, kadangi didėja 
konkurencinis spaudimas tarptautiniu lygmeniu. Savireguliavimo priemonės padėjo pasiekti 
tam tikros pažangos mažinant išmetamo CO2 kiekį. Siekiant nesukelti grėsmės Europos, kaip 
pramonės centro, pozicijoms, reikėtų pagrįstai mažinti nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičių. Kadangi 9 straipsnyje nurodytas linijinis koeficientas užtikrina ambicingą mažinimo 
tikslą, užtenka paskatų toliau mažinti išmetamų dujų kiekį, taip pat galimybių, susijusių su 
naujomis investicijomis.

Pakeitimas 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 4–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 80 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius mažėja kiekvienais metais 
vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebesuteikiama.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant skatinti centrinio šildymo konkurencingumą, termofikacijos įrenginiams reikia ir 
toliau skirti nemokamus leidimus.

Pakeitimas 518
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 80 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius mažėja kiekvienais metais 
5 %.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalingas laipsniškesnis požiūris į aukcione parduotinų leidimų dalį, nes dabartinis proceso 
tempas gali pakenkti atitinkamoms įmonėms. Metinis 5 % sumažinimas sudarys įmonėms 
sąlygas veiksmingiau planuoti savo investicijas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
mažinimo priemones.

Pakeitimas 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

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

7. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal šio 
straipsnio 3–6 dalis [ir 3c straipsnio 2 dalį] 
nemokamai suteikiamų leidimų skaičius 
2013 m. yra 80 % leidimų skaičiaus, 
nustatyto taikant 1 dalyje minėtas 
priemones, o vėliau nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius mažėja kiekvienais metais 
vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebesuteikiama. Nuo 
2014 m. aviacijos sektoriuje veikiantiems 
naudotojams nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius pagal 3d straipsnio 2 dalį 
mažėja vienodomis dalimis iki 2020 m., 
kai nemokamų leidimų nebesuteikiama.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka Tarybos ir Parlamento susitarimą įtraukti aviaciją į leidimų prekybos sistemą. 
Susitarime teigiama, kad aukcione parduotinų leidimų skaičius gali būti padidintas atliekant 
bendrą persvarstymą. Pakeitimo rengėjai nurodė šią galimybę ir jie pritaria Europos 
Komisijos bendro persvarstymo metu iškeltai minčiai.

Pakeitimas 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Vadovaujantis 10b straipsniu, pagal 
šio straipsnio 3 dalį nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičius 2013 m. yra 
100 % leidimų skaičiaus, nustatyto taikant 
1 dalyje minėtas priemones. 

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant skatinti centrinio šildymo konkurencingumą, termofikacijos įrenginiams reikia ir 
toliau skirti nemokamus leidimus.

Pakeitimas 521
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šių nuostatų nebereikia pakeitus 7 dalyje nustatytas leidimų suteikimo nuostatas.

Pakeitimas 522
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal emisijos leidimų prekybos sistemą (LPS) vykdomi aukcionai lemia dideles išlaidas 
visiems vartotojams, tačiau nepadeda mažinti CO2 emisijos. Vadinasi, atsirastų tik naujas 
CO2 mokestis, kurį turėtų mokėti vartotojai. Siekiant, kad ES vartotojai kasmet sutaupytų iki 
55 mlrd. eurų, ir norint, kad elektros energijos kaina liktų 20–30 eurų už MWh 
(megavatvalandę) žemesnė, o LPS veiksmingumas nesumažėtų, emisijos leidimų prekybos 
sistema neturėtų būti grindžiama aukcionu. Santykiniais taršos rodikliais ir faktine produkcija 
grindžiamas nemokamų taršos leidimų teikimas gali būti rentabili ir ekologiniu požiūriu 
veiksminga priemonė.

Pakeitimas 523
Anne Laperrouze

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama nuoseklumo.
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Pakeitimas 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposal for a directive – amending act
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gamybos pramonei paprastai būdinga didelė tarptautinė konkurencija.  Aukcionų sistema 
lemia daugybę pavojų šiai pramonės šakai ir visai ES ekonomikai, tačiau nepadeda pasiekti 
šioje direktyvoje nustatytų su aplinka susijusių tikslų. Nustatyta 21 % aukščiausia riba ir ji, 
nuolat mažinant suteiktinų taršos leidimų skaičių, bus pasiekta ir rengiant aukcionus, ir jų 
nerengiant. Todėl gamybos pramonei turėtų būti nemokamai remiantis santykiniais taršos 
rodikliais teikiami leidimai, kol pradės galioti tarptautinis susitarimas, kuriuo konkurentams 
pasauliniu mastu bus sudarytos vienodos veiklos sąlygos.

Pakeitimas 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti konkurencijos požiūriu nepalankios padėties, palyginti su ne ES pramonės 
šakomis, kurios neturi taikyti atitinkamų taršos mažinimo priemonių, gamybos pramonei 100 
% taršos leidimų teikiama nemokamai, remiantis santykinių taršos rodiklių metodika. 
Nemokamu leidimų teikimu LPS sektoriui nustatytas 21 % emisijos sumažinimo tikslas 
niekaip nepakeičiamas ir nesumažinamas, nes taršos leidimų skaičius lieka toks pat kaip 
skirstant taršos leidimus aukciono būdu.

Pakeitimas 526
Johannes Blokland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus. Nemokamas leidimų 
suteikimas įrenginių lygmeniu 
grindžiamas santykiniu taršos rodikliu, 
kuris nustatomas remiantis vieno 
gamybos vieneto išskiriamu CO2 
ekvivalentu tonomis. Kitiems santykinio 
taršos rodiklio nustatymo aspektams 
taikomos 1 dalies nuostatos.

Konkretiems sektoriams ar jų dalims, 
kuriuose elektros energija sudaro didelę 
gamybos sąnaudų dalį ir yra veiksmingai 
gaminama, kai galima tinkamai pagrįsti, 
kad yra anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, iki 80 % leidimų gali būti 
suteikiama nemokamai, kad būtų 
atsižvelgta į elektros energijos suvartojimą 
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gamybos procese, nekeičiant viso leidimų 
skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio nemokamas taršos leidimų teikimas leidžiamas tik tuo atveju, jei 
nebus pasiektas tarptautinis susitarimas. Tokiu atveju, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
visiems gamintojams, skiriant taršos leidimus reikėtų remtis santykiniais taršos rodikliais, 
geriausia – atsižvelgiant į vieno gamybos vieneto išskiriamą CO2  kiekį.Tokie rodikliai apima 
mažai CO2 išskiriančių technologijų kuro suvartojimą, kuro tipą ir proceso efektyvumą.  
Tačiau tiksliai nustatyti santykinius taršos rodiklius ir jų atnaujinimo tvarką taps svarbu tik 
vėliau, kai bus sudaryti tarptautiniai susitarimai.

Pakeitimas 527
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus, kol, remiantis šios 
direktyvos 28 straipsnio 1 dalyje 
nustatytais kriterijais, sudaromas 
patenkinamu laikomas tarptautinis 
susitarimas.

Or. fr

Pagrindimas

Iš pačios direktyvos turėtų būti aišku, kad sektoriams ir pramonės šakoms, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, kol bus sudarytas patenkinamas tarptautinis 
susitarimas, leidimai turi būti teikiami nemokamai. Ši nuostata itin svarbi investicijų 
planavimo saugumo ES požiūriu.
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Pakeitimas 528
Antonio De Blasio

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams, kurie yra 
tiesioginiai ar netiesioginiai teršėjai,
sektoriuose, kuriems būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
leidimai suteikiami nemokamai, 
atsižvelgiant į Bendrijos mastu 
nustatytomis geriausiomis turimomis 
technologijomis (GTT) grindžiamą 
eksploatacinių charakteristikų lygį.

Or. hu

Pakeitimas 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Vadovaujantis 10b straipsniu, 2013 m. 
ir kiekvienais tolesniais metais iki 2020 m. 
įrenginiams sektoriuose, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
nemokamai suteikiamas visas pagal 1–
3 dalis nustatytas leidimų skaičius, 
nekeičiant bendro 9 straipsnyje numatyto 
leidimų skaičiaus.

Or. pl
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Pagrindimas

Teisė gauti nemokamų leidimų priklausys ne nuo konkrečių metų, o nuo CO2 šaltinių 
perkėlimo rizikos. Nustačius CO2 šaltinių perkėlimo riziką visi leidimai, suteikiami remiantis 
santykiniais taršos rodikliais, bus nemokami. Paaiškinimas: taikant santykinius taršos 
rodiklius, leidimų skaičius neturi viršyti ribų, kurios pavieniams sektoriams taikomos pagal 
dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą.

Pakeitimas 530
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Atsižvelgiant į 10b straipsnio nuostatas, 
2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
įrenginiams sektoriuose, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
nemokamai suteikiami visi pagal 1–3 dalis
nustatyti leidimai, nekeičiant 9 straipsnyje 
nustatyto bendro leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė nemokamai gauti leidimų turi priklausyti ne nuo tam tikrų metų, o nuo anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos. Jei nustatoma anglies dioksido nutekėjimo rizika, visi leidimai, 
apskaičiuoti pagal santykinius taršos rodiklius, turi būti nemokami. Paaiškinama, kad pagal 
santykinius taršos rodiklius skirstant leidimus reikia laikytis LPS sektorių viršutinių ribų. 

Pakeitimas 531
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 8. Atsižvelgiant į 10b straipsnio nuostatas, 
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iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus.

2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
įrenginiams sektoriuose, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
nemokamai suteikiami visi pagal 1–3 dalis
nustatyti leidimai, nekeičiant 9 straipsnyje 
nustatyto bendro leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė nemokamai gauti leidimų turi priklausyti ne nuo tam tikrų metų, o nuo anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos. Jei nustatoma anglies dioksido nutekėjimo rizika, visi leidimai, 
apskaičiuoti pagal santykinius taršos rodiklius, turi būti nemokami. Paaiškinama, kad pagal 
santykinius taršos rodiklius skirstant leidimus reikia laikytis LPS sektorių viršutinių ribų.

Pakeitimas 532
Irena Belohorská

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Atsižvelgiant į 10b straipsnio nuostatas, 
2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
įrenginiams sektoriuose, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
nemokamai suteikiami visi pagal 1–3 dalis
nustatyti leidimai, nekeičiant 9 straipsnyje 
nustatyto bendro leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė nemokamai gauti leidimų turi priklausyti ne nuo tam tikrų metų, o nuo anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos. Jei nustatoma anglies dioksido nutekėjimo rizika, visi leidimai, 
apskaičiuoti pagal santykinius taršos rodiklius, turi būti nemokami. Paaiškinama, kad pagal 
santykinius taršos rodiklius skirstant leidimus reikia laikytis LPS sektorių viršutinių ribų.
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Pakeitimas 533
Bogusław Sonik

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, susijusi su daug CO2
išskiriančių produktų siuntimu į trečiąsias 
šalis arba ES regionus, kuriems 
netaikoma Bendrijos sistema, nemokamai 
suteikiama iki 100 procentų pagal 2–6 dalis 
nustatyto leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas vienodas šildymo sistemų traktavimas, kurios rinkos sąlygomis 
turi riboti savo galimybes perkelti su dalyvavimu ES LPS susijusias išlaidas galutiniams 
vartotojams, nors didžiąją sektoriaus dalį sudaro įrenginiai, kurių pajėgumai mažesni nei 20 
MW ir kurie nedalyvauja LSP sistemoje. Šiame pakeitime akcentuojama, kad anglies 
dioksidas nutekėti iš sistemos – į tai EB turi atkreipti ypatingą dėmesį.

Pakeitimas 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose ar jų 
dalyse, kuriems būdinga didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, nemokamai 
suteikiama iki 100 procentų pagal 2–6 dalis 
ir 10b straipsnį nustatyto leidimų 
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leidimų skaičiaus. skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika kyla ir dėl tiesioginio teršalų išmetimo įtraukimo į 
LPS poveikio, ir tam tikrais, pvz., pirminės aliuminio gamybos, atvejais dėl netiesioginio CO2
sąnaudų perkėlimo į elektros energijos kainas poveikio. Tam tikruose sektoriuose leidimų, 
skiriamų siekiant sumažinti anglies dioksido nutekėjimo riziką, skaičiumi reikia apimti ir 
tiesioginį, ir netiesioginį poveikį.

Pakeitimas 535
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 536
Frédérique Ries

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 

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

pagal 1 dalį nustatyto leidimų skaičiaus, 
kuris būtinas norint užkirsti kelią 
nutekėjimui.

Or. en

Pagrindimas

Nemokamai suteikiamų leidimų skaičius turi būti grindžiamas tik dviem veiksniais:
1) nuoroda į suderintas ES lygmens taisykles, pvz., santykinį taršos rodiklį, kaip minima 1 
dalyje, 
2) skaičiumi, kuris tikrai būtinas norint užkirsti kelią gamybos perkėlimui ar prekių 
importavimui iš šalių, kuriose netaikomi panašūs emisijos mažinimo reikalavimai.

Pakeitimas 537
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, bandant sustabdyti bet 
kokį nutekėjimą, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 1 dalį nustatyto 
leidimų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido nutekėjimo rizika atsiranda tada, kai gamintojams ES ir už jos ribų 
netaikomi tie patys anglies dioksido apribojimai. Nepasirašiusioms tinkamos tarptautinės 
sutarties, daug energijos vartojančioms pramonės šakoms, kurioms būdinga anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, turėtų būti nemokamai suteikiamas reikalingas leidimų kiekis, kad 
išmetamas anglies dioksidas nebūtų priskiriamas šalims, kurios netaiko panašių išmetamo 
kiekio apribojimų savo pramonės šakoms.    
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Pakeitimas 538
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
leidimų skaičiaus. Procentai 
apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kiek 
galėtų sumažėti atskirų atitinkamo 
sektoriaus įrenginių išmetamas teršalų 
kiekis, taikant veiksmingiausias 
priemones bei atsižvelgiant į 
neišvengiamą elektros energijos 
sunaudojimą gamybos proceso metu.

Or. en

Pagrindimas

Prieš nusprendžiant, kiek procentų nemokamų leidimų bus skiriama sektoriams, turėtų būti 
atsižvelgta į geriausias turimas priemones bei neišvengiamą elektros energijos sunaudojimą.

Pakeitimas 539
Horst Schnellhardt

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 8
Direktyva 2003/87/EB.
Article 10a - paragraph 8

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. 2013 m. ir kiekvienais tolesniais metais 
iki 2020 m. įrenginiams sektoriuose, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, nemokamai suteikiama 
iki 100 procentų pagal 2–6 dalis nustatyto 
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leidimų skaičiaus. leidimų skaičiaus. Ši nuostata taip pat 
taikoma panašiems įrenginiams ar 
įmonėms, kurių negalima aiškiai priskirti 
jokiam vienam sektoriui.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu sektoriai apibrėžiami turint mintyje svarbiausius kiekvienos pramonės šakos 
atstovus. Tačiau taip neatsižvelgiama į vieną svarbų aspektą. Europos Sąjungoje veikia 
įmonių (koncernų), kurių gamybos pobūdis platesnis ir kurie negali būti aiškiai priskirti 
vienam konkrečiam sektoriui. Dėl šios priežasties tokios įmonės būtų priskiriamos sektoriams 
(pagal sektorių kodus), kurie neatitiktų tikrųjų įmonių ypatybių.

Pakeitimas 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
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atsižvelgia į:
(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingiausius metodus;
(c) rinkos struktūrą, atitinkamą 
geografinę ir produktų rinką, sektorių 
tarptautinę konkurenciją;
(d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.
Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Or. en

Pagrindimas

10a straipsnio 9 dalis yra labai svarbi dalis dėl priemonių dėl anglies dioksido nutekėjimo, 
todėl ji turėtų būti perkelta į 10b straipsnį.

Pakeitimas 541
Horst Schnellhardt

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 8
Direktyva 2003/87/EB.
Article 10a - paragraph 9

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali įtraukti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas ir kartu neperleisti 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:
a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingiausius metodus;
c) rinkos struktūrą, atitinkamą geografinę 
ir produktų rinką, sektorių tarptautinę 
konkurenciją;
d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.
Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Or. de

Pagrindimas

Šių nuostatų nebereikia pakeitus 7 dalyje nustatytas leidimų suteikimo nuostatas.
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Pakeitimas 542
Thomas Ulmer

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 8
Direktyva 2003/87/EB.
Article 10a - paragraph 9

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

deleted

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

Pakeitimas 542
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Ši priemonė, skirta šios direktyvos 
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neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimama laikantis 
[23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:
(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių 
išmetamas teršalų kiekis, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingiausius metodus;
(c) rinkos struktūrą, atitinkamą 
geografinę ir produktų rinką, sektorių 
tarptautinę konkurenciją;
(d) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
esančiuose atitinkamuose sektoriuose 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.
Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 
padidėjusios anglies dioksido kainos 
prarastų pardavimo pajamų skaičiavimais 
arba įvertintu poveikiu atitinkamų 
įrenginių pelningumui.

Or. en

Pagrindimas

Parduodant leidimus aukcione pagal ELS visi pirkėjai patiria didžiausias išlaidas, CO2 kiekis 
labiau nesumažinamas. Tai reiškia tik tai, kad vartotojai turės mokėti naują CO2 mokestį. 
Siekiant, kad ES vartotojai sutaupytų 55 mlrd. eurų per metus ir siekiant išlaikyti 20–30 eurų 
už MWh (megavatvalandę) žemesnę elektros kainą neužginčijant LPS veiksmingumo, leidimai 
neturėtų būti parduodami aukcione. Nemokamas leidimų išdavimas, paremtas santykiniais 
taršos rodikliais, ir faktinė produkcija gali būti rentabili ir ekologiniu požiūriu veiksminga 
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priemonė.

Pakeitimas 543
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 30 d., 
o vėliau kas trejus metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos.

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

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

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

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

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

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos, 
apskaičiuojamos kaip bendrosios 
pridėtinės vertės dalis arba, jei šie 
duomenys tam tikrame lygmenyje nėra 
prieinami, kaip visų gamybos sąnaudų 
dalis;

(b) sektoriaus ar sektoriaus dalies žinomą 
importo ir eksporto lygį.
Atlikus šį įvertinimą, sektoriams, kuriems 
kyla didelis rizikos pavojus, įskaitant 
tiems, kurie yra abejotini, bus būtina 
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apsvarstyti dalyvavimą aukcione dėl: 
(a) sektorių ar sektorių dalių rinkos 
dalies;
(b) galimo ilgalaikių investicijų 
pelningumo rodiklio ir (arba) vietos 
pakeitimo sprendimų.
Sektoriams ar sektorių dalims, kurie po 
kiekybinio įvertinimo priskiriami anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos grupei, turėtų 
būti atliktas kiekybinis įvertinimas, 
nustatantis ar šiems sektoriams ar 
sektorių dalims tikrai kyla didelė rizika 
bei pranešti apie sprendimus, priimtus 
pagal 10b straipsnį.  Tai turėtų apimti:

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

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

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

(b) rinkos struktūros (dabartinės ir 
planuojamos) įvertinimą, atitinkamą 
geografinę ir produktų rinkas, transporto 
išlaidas, sektorių tarptautinę konkurenciją, 
ilgalaikes ir trumpalaikes prekybos kliūtis, 
kriterijus, įtakojančius apsisprendimą dėl 
vietos (įskaitant produkto kokybės 
įvairovę ar Bendrijos gamintojų paslaugų 
lygį, produkto standartus, produkto ir 
veiksnių rinkos svarbą ir vietos perkėlimo 
riziką);

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

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

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

Or. en



AM\734873LT.doc 55/83 PE409.657v01-00

LT

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra nustatyti aiškų ir skaidrų procesą, kurio metu būtų nustatoma, 
kuriems sektoriams kyla anglies dioksido nutekėjimo rizika. Tai leis pramonei ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims labiau pasitikėti įvertinimo procesu. Nustatyti kriterijai pagrįsti 
moksliniais tyrimais, kurie buvo atlikti tam, kad būtų įvertinta anglies dioksido nutekėjimo 
rizika.

Pakeitimas 544
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos, 
paskaičiuotos kaip bendrosios pridėtinės 
vertės dalis ar, jei šie duomenys tam 
tikrame lygmenyje nėra prieinami, kaip 
visų gamybos sąnaudų dalis;

(b) sektoriaus ar sektoriaus dalies žinomą 
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importo ir eksporto lygį;
(c) sektorių ar sektorių dalių rinkos dalį;
(d) galimo ilgalaikių investicijų 
pelningumo rodiklio ir/ arba vietos 
pakeitimo sprendimus;
(e) CO2 išlaidų perkėlimą į atitinkamo 
sektoriaus arba jo dalies produkto kainas.
Sektoriams ar sektorių dalims, kurie po 
kiekybinio įvertinimo priskiriami anglies 
dioksido nutekėjimo rizikos grupei, turėtų 
būti atliktas kiekybinis įvertinimas, 
nustatantis ar šiems sektoriams ar 
sektorių dalims tikrai kyla didelė rizika 
bei pranešti apie sprendimus, priimtus 
pagal 10b straipsnį. Tai turėtų apimti:

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

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

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

(b) rinkos struktūros (dabartinės ir 
planuojamos) įvertinimą, atitinkamą 
geografinę ir produktų rinkas, transporto 
išlaidas, sektorių tarptautinę konkurenciją, 
ilgalaikes ir trumpalaikes prekybos kliūtis, 
kriterijus, įtakojančius apsisprendimą dėl 
vietos (įskaitant produkto kokybės 
įvairovę ar Bendrijos gamintojų paslaugų 
lygį, produkto standartus, produkto ir 
veiksnių rinkos svarbą ir vietos perkėlimo 
riziką);

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

(c) klimato kaitos poveikį ir ne ES 
įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti 
energetikos politikos priemonių poveikį.

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

Or. en
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Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra nustatyti aiškius ir skaidrius kriterijus, pagal kuriuos būtų 
nustatoma, kuriems sektoriams kyla anglies dioksido nutekėjimo rizika. Tai leis pramonei ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims labiau pasitikėti įvertinimo procesu. Nustatyti kriterijai 
pagrįsti moksliniais tyrimais, kurie buvo atlikti tam, kad būtų įvertinta anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. 

Pakeitimas 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

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

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

Kiekvienais metais, remiantis nauja 
rinkos informacija, bet koks į Ia priedo 
neįtrauktas sektorius gali prašyti, kad 
Komisija iš naujo įvertintų, ar jis 
vertintinas kaip pažeidžiamas dėl anglies 
dioksido nutekėjimo.

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

Nustatydama sektorius pagal 8 dalį
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisdamas rinkos dalies 
arba neprarasti pelningumo arba 
investicijų galimybių ne ES šalyse, kurios 
nenustato panašių išmetamų teršalų 
kiekio apribojimų, esančių to paties 
sektoriaus ar sektoriaus dalies atžvilgiu. 
Inter alia, atitinkami kriterijai yra šie:

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo (a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
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aukcione padidėtų gamybos sąnaudos; aukcione padidėtų gamybos sąnaudos 
pramonės šakose, kurios išmeta didelį 
CO2 kiekį kiekvienam parduotam 
vienetui;

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

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

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

(c) dabartinė ir numatoma rinkos 
struktūra, atitinkama geografinė ir 
produktų rinka, sektorių tarptautinė 
konkurencija atsižvelgiant į, inter alia, 
transporto ir CO2 išlaidas;

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

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

(da) CO2 išlaidų perleidimo į elektros 
energijos kainas poveikis atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį aiškumą, laikotarpį reikėtų pratęsti iki 5 metų, o 
pirmojo įvertinimo data turėtų būti 2009 m. birželio 30 d. Jei rinkos informacija parodys, kad 
anglies dioksido nutekėjimas vyksta sektoriuose, kurių atžvilgiu nebuvo manoma, kad kyla 
anglies dioksido nutekėjimo pavojus, atitinkamos priemonės turėtų būti prieinamos 
nelaukiant, kol po 5 metų bus atliktas kitas persvarstymas.

Anglies dioksido nutekėjimo rizika atsiranda tada, kai gamintojai ES ir už jos ribų nesilaiko 
tų pačių anglies dioksido apribojimų. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad apgalvota apie būsimą 
rinkos struktūrą, išmetamą anglies junginių kiekį ir transporto išlaidas 
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Pakeitimas 546
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10a straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d., 
o vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

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

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

Kiekvienas metais, remiantis nauja rinkos 
informacija, bet koks į Ia priedą 
neįtrauktas sektorius gali paprašyti, kad 
Komisija įvertintų, ar jam gresia anglies 
dioksido nutekėjimo rizika.

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

Nustatydama sektorius pagal 8 dalį 
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisdamas rinkos dalies 
arba neprarasti pelningumo arba 
investicijų galimybių ne Europos 
Sąjungos šalyse, kurios nenustato panašių 
išmetamų teršalų kiekio apribojimų, 
esančio to paties sektoriaus ar sektoriaus 
dalies atžvilgiu.
Atitinkami kriterijai yra:

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

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos 
pramonės šakose, kurios išmeta didelį
CO2 kiekį kiekvienam parduotam 
vienetui;

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

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



PE409.657v01-00 60/83 AM\734873LT.doc

LT

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

(c) dabartinė ir numatoma rinkos 
struktūra, atitinkama geografinė ir 
produktų rinka, sektorių tarptautinė 
konkurencija atsižvelgiant , transporto ir 
CO2 sąnaudas;

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

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

(e) CO2 išlaidų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikis atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai.

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį aiškumą, persvarstymų laikotarpį reikėtų pratęsti iki 5 
metų, o pirmojo įvertinimo datą paankstinti iki 2009 m. birželio 30 d. Nepaisant to, sektoriai, 
kuriems didelę įtaką daro ES ELS, gali būti priskirti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
grupei kiekvienais metais. Jei rinkos informacija rodo, kad anglies dioksidas nuteka iš 
sektoriaus, kuris nėra įtrauktas į anglies dioksido nutekėjimo rizikos grupę, padėtį reikėtų 
ištaisyti nelaukiant kito persvarstymo. 

Pakeitimas 547
Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d., 
o vėliau kiekvieno  persvarstymo 
laikotarpio pabaigoje Komisija, susitarusi 
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nuostatos. su visomis suinteresuotosiomis šalimis,
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

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

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

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

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ar pelningumo
Bendrijoje ar ne Bendrijoje esantiems 
įrenginiams, kurių išmetimų dujų kiekis 
nėra mažinamas. Tam tikslui ji taip pat 
atsižvelgia į:

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

(a) tai, kiek leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų produkto ar jo žaliavų
gamybos sąnaudos;

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Svarbu, kad apie sektorius, kuriems kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, kaip matyti iš 
Įmonių GD atlikto darbo, pirmajame 2008 m. pusmetyje būtų nurodyta pagrindinėje 
direktyvos dalyje, kad procedūros, kurių metu sprendžiamos tokių sektorių problemos, taptų 
lengviau nuspėjamos bei užtikrinamos geriausios investicijos ES.

Be to, suinteresuotųjų šalių prašymu, tą sąrašą vėliausiai reikėtų užbaigti iki 2009 m. birželio 
mėn. Galutinis sąrašas kas trejus metus neperžiūrimas, nes dėl to atsirastų teisinis 
netikrumas.

Pakeitimas 548
Irena Belohorská

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Iki 2016 m. birželio 30 d., o vėliau kas 
ketverius metus Komisija persvarsto Ia 
priedą. Šio persvarstymo rezultatai 
įgyvendinami 2020 m., o vėliau kas 
ketverius metus.

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

Bet kokios priemonės, kurių Komisija 
imasi po persvarstymo, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. Turi 
būti konsultuojamasi su visais susijusiais 
socialiniais partneriais.

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

Nustatydama sektorius pagal 8 dalį
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisdamas didelės rinkos 
dalies Bendrijai nepriklausančiose šalyse, 
kurios nenustatė palyginamų išmetamo 
kiekio apribojimų, veikiantiems 
įrenginiams, ji taip pat atsižvelgia į:

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

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos;
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(b) tai, kiek galėtų sumažėti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių išmetamas 
teršalų kiekis, pavyzdžiui, taikant 
veiksmingiausius metodus;

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

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

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

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

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

(da) CO2 susijusių išlaidų perkėlimo į 
elektros energijos kainas poveikį 
atitinkamam sektoriui arba jo daliai.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2016 m. ir, jei reikia, rezultatus įgyvendinti iki 2020 m. Pagal šią procedūrą suteikiama 
daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo, kad bus išvengta anglies dioksido 
nutekėjimo.
Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 
Sektorių atskyrimo bus vengiama, nes dėl to gali kilti administracinių, su įgyvendinimu 
susijusių problemų. Nustatant reikalavimus atitinkančius sektorius klausimas dėl anglies 
dioksido išmetimo veiksmingumo neaktualus, tačiau svarbu nustatyti jų veiklos, kuri daro 
įtakos veiksmingumui, reguliavimo sistemą. 

Pakeitimas 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

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

9. Ne vėliau kaip [per 6 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo] Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos.

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

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

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

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas ir 
į netiesioginį į energijos kainas 
įskaičiuotų CO2 sąnaudų perkėlimą į 
produktų kainas poveikį kartu 
neperleisdamas didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, 
išmetantiems daugiau anglies dioksido, ji 
taip pat atsižvelgia į:

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

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

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

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

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

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

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

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

(da) CO2 išlaidų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikį atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai.

Siekiant įvertinti, ar įmanoma perkelti 
taikant Bendrijos sistemą padidėjusias 
sąnaudas, galima, inter alia, remtis dėl 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad atitinkami sektoriai bus įtraukti į šią dalį kaip įmanoma greičiau. 
Viso šito persvarstyti po 3 metų nereikia. Vienintelė priežastis, dėl kurios reikėtų dar kartą 
apsvarstyti, kurie sektoriai atitiktų priemonių reikalavimus, yra atitinkamo tarptautinio 
susitarimo priėmimas. Sprendimų priėmimo procesas, pagal kurį sektoriams gali kilti pavojus 
dėl anglies dioksido nutekėjimo, ir priemonės, kurių turi būti imtasi, turi būti skaidrios ir 
vykdomos konsultuojantis su atitinkamais sektoriais, atsižvelgiant ir į tiesioginį įtraukimo į ES 
LPS poveikį, ir netiesioginę CO2 sąnaudų perkėlimo į energijos kainas įtaką.

Pakeitimas 550
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 1, 2 ir 3 pastraipos ir įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2016 m. birželio 30 d., o vėliau kas 
ketverius metus Komisija persvarsto Ia 
priedą. Šio persvarstymo rezultatai 
įgyvendinami 2020 m., o vėliau kas 
ketverius metus.

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

Bet kokios priemonės, kurių Komisija 
imasi po persvarstymo, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. Turi 
būti konsultuojamasi su visais susijusiais 
socialiniais partneriais.

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 

Nustatydama sektorius pagal 8 dalį
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
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gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:

reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisdamas didelės rinkos 
dalies Bendrijai nepriklausančiose šalyse, 
kurios nenustatė palyginamų išmetamo 
kiekio apribojimų, veikiantiems
įrenginiams, ji taip pat atsižvelgia į:

Or. en

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2016 m. ir, jei reikia, rezultatus įgyvendinti iki 2020 m. Pagal šią procedūrą suteikiama 
daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo, kad bus išvengta anglies dioksido 
nutekėjimo.
Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 
Sektorių atskyrimo bus vengiama, nes dėl to gali kilti administracinių, su įgyvendinimu 
susijusių problemų. Nustatant reikalavimus atitinkančius sektorius klausimas dėl anglies 
dioksido išmetimo veiksmingumo neaktualus, tačiau svarbu nustatyti jų veiklos, kuri daro 
įtakos veiksmingumui, reguliavimo sistemą. 

Pakeitimas 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 8
Direktyva 2003/87/EB.
Article 10a - paragraph 9 - subparagraphs 1, 2 and 3, introductory part

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Iki 2016 m. birželio 30 d., o vėliau kas 
ketverius metus Komisija peržiūri 
Ia priedą (naujas). Šios peržiūros 
rezultatai įgyvendinami 2020 m., o vėliau 
kas ketverius metus.

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

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

Konsultuojamasi su visais susijusiais 
socialiniais partneriais.

Nustatydama sektorius pagal pirmą Nustatydama sektorius pagal 8 straipsnį



AM\734873LT.doc 67/83 PE409.657v01-00

LT

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

pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, netaikantiems 
panašių išmetamų dujų kiekio 
apribojimų; ji taip pat atsižvelgia į:

Or. pl

Pagrindimas

2016 m. reikėtų peržiūrėti pramonės sektorių, kuriuose kyla didelė CO2 šaltinių perkėlimo 
rizika, sąrašą, o 2020 m. – prireikus įgyvendinti šios peržiūros rezultatus. Tokia tvarka 
užtikrins didžiausią su planavimu susijusį aiškumą, taip pat tai, kad neliks nepastebėtas joks
CO2 šaltinių perkėlimas. 

Reikėtų vengti skirstymo pagal sektorius, nes tai galėtų sukelti su įgyvendinimu susijusių 
administravimo problemų. 

Pakeitimas 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 9 dalies 1, 2 ir 3 pastraipos ir įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Iki 2010 m. birželio 30 d., o vėliau kas 
ketverius metus Komisija nustato 
sektorius, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos. Nustatydama sektorius, 
kuriems taikomos 8 dalies nuostatos, 
Komisija būtinai įtraukia, inter alia, 
sektorių, paminėtų I priede, sąrašą.

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

Bet kokios priemonės, kurių Komisija 
imasi po persvarstymo, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos
laikantis [23 straipsnio 3 dalyje] nustatytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu. Turi 
būti konsultuojamasi su visais susijusiais 
socialiniais partneriais.

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

Nustatydama sektorius pagal 8 dalį
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
sektorius ar sektoriaus dalis gali perkelti 
reikalingų leidimų sąnaudas į produktų 
kainas kartu neperleisdamas didelės rinkos 
dalies Bendrijai nepriklausančiose šalyse, 
kurios nenustatė palyginamų išmetamo 
kiekio apribojimų, veikiantiems
įrenginiams, ji taip pat atsižvelgia į:

Or. en

Pagrindimas

Pramonės šakų, kurioms kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, sąrašą reikėtų persvarstyti 
2010 m. Pagal šią procedūrą suteikiama daugiausiai saugumo planuojant ir užtikrintumo, 
kad bus išvengta anglies dioksido nutekėjimo. Susijusios suinteresuotos šalys turėtų dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese.  Sektorių atskyrimo bus vengiama, nes dėl to gali kilti 
administracinių, su įgyvendinimu susijusių problemų. Nustatant reikalavimus atitinkančius 
sektorius klausimas dėl anglies dioksido išmetimo veiksmingumo neaktualus, tačiau svarbu 
nustatyti jų veiklos, kuri daro įtakos veiksmingumui, reguliavimo sistemą. 

Pakeitimas 553
Robert Goebbels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d. 
Komisija nustato sektorius, kuriems 
taikomos 8 dalies nuostatos, ir nemokamų 
leidimų, kuriuos gauna šių sektorių 
įrenginiai, dalį procentais.

Or. fr
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Pagrindimas

Kuo greičiau reikėtų pašalinti esantį netikrumą, kuris turi įtakos priimant sprendimus dėl 
investavimo atitinkamuose sektoriuose.

Pakeitimas 554
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d., o 
vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį ir ekonominį tikrumą, laikotarpį reikėtų pratęsti iki 5 metų, o 
pirmojo įvertinimo datą paankstinti iki 2009 m. birželio 30 d. Labai sunku numatyti ES LPS 
poveikį gamybos pramonės šakoms, kurioms taikoma ES sistema. Jei rinkos informacija 
parodys, kad anglies dioksido nutekėjimas vyksta sektoriuje, kurio atžvilgiu nebuvo manoma, 
kad kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, atitinkamos priemonės turėtų būti prieinamos 
nelaukiant, kol po 5 metų bus atliktas kitas persvarstymas.

Pakeitimas 555
Horst Schnellhardt

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 8
Direktyva 2003/87/EB.
Article 10a - paragraph 9 - subparagraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d., o 
vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 
8 dalies nuostatos.
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Or. de

Pakeitimas 556
Anja Weisgerber

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 8
Direktyva 2003/87/EB.
Article 10a - paragraph 9 - subparagraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d., o 
vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 
8 dalies nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Iš anksto nustačius, kurie sektoriai leidimus gaus nemokamai, gali būti užtikrintas su 
investicijomis ir planavimu susijęs aiškumas tuose daug energijos vartojančiuose sektoriuose, 
kurių atveju Komisija iki 2010 m. birželio mėn. nenustatys CO2 šaltinių perkėlimo rizikos. 
Daug energijos vartojančio sektoriaus statusas vėliau turėtų būti peržiūrimas tik kas 
penkerius metus.

Pakeitimas 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d., 
o vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant padidinti aiškumą dėl šio svarbaus direktyvos klausimo, sprendimo priėmimo datą 
dėl sektorių, kuriems kyla anglies dioksido nutekėjimo pavojus, reikėtų perkelti į 2009 m. 
gruodžio mėn. Be to, manome, kad Komisija siūlo per daug dažnai persvarstyti sektorius, 
kuriems būdinga rizika. Dėl to siūlome tokius sektorius nustatyti kas 5 metus.

Pakeitimas 558
Antonio De Blasio

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d., 
o vėliau kas penkerius metus Komisija 
nustato sektorius, kuriems taikomos 8 
dalies nuostatos.

Or. hu

Pakeitimas 559
Horst Schnellhardt

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 - point 8
Direktyva 2003/87/EB.
Article 10a - paragraph 9 - subparagraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įsigaliojus direktyvai Komisija per 
tinkamą laikotarpį nustato sektorius ir 
įmones, kuriems taikomos 8 dalies 
nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant su planavimu susijusio aiškumo, įmonėms svarbu kuo greičiau žinoti, ar joms 
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taikomos 8 dalies nuostatos. Šiuo metu sektoriai apibrėžiami turint mintyje svarbiausius 
kiekvienos pramonės šakos atstovus. Europos Sąjungoje veikia įmonių (koncernų), kurių 
veiklos sritis platesnė ir kurie negali būti aiškiai priskirti vienam konkrečiam sektoriui. Dėl 
šios priežasties tokios įmonės būtų priskiriamos sektoriams (pagal sektorių kodus), kurie 
neatitiktų tikrųjų įmonių ypatybių.

Pakeitimas 560
Richard Seeber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido nutekėjimo apibrėžtis yra svarbi norint planuoti Europos pramonės saugą. 
Kitu atveju ir toliau tęsis dabartinė tendencija stabdyti investicinius projektus, o dėl to 
nutekės didelis anglies dioksido kiekis, sumažės darbo vietų. Taigi, anglies dioksido 
nutekėjimo statusas turi trukti tam tikrą laikotarpį. Naujiems įrenginiams, remiantis 
dabartiniu Europos Komisijos pasiūlymu, turi būti sudarytos sąlygos kreiptis dėl anglies 
dioksido nutekėjimo statuso.

Pakeitimas 561
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 

Nustatydama 8 dalyje nurodytus sektorius 
Komisija atsižvelgia į tai, ar atitinkamas 
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atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies ne Bendrijoje 
esantiems įrenginiams, išmetantiems 
daugiau anglies dioksido; ji taip pat 
atsižvelgia į:

sektorius ar sektoriaus dalis gali įtraukti 
reikalingų leidimų sąnaudas per produktų 
kainas kartu neperleisdamas rinkos dalies 
ir neprarasdamas pelningumo arba 
investicijų galimybių ne Bendrijos šalyse, 
kurios nenustato panašių išmetamų 
teršalų kiekio apribojimų, esančio to 
paties sektoriaus ar sektoriaus dalies
atžvilgiu. Inter alia, atitinkami kriterijai
yra šie:

Or. en

Pakeitimas 562
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies panašiam sektoriui ar 
sektoriaus daliai, veikiančiai ne Europos 
Sąjungos šalyse, kuriose nenustatyti 
palyginami išmetamo kiekio apribojimai ; 
ji taip pat atsižvelgia į:

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika atsiranda, kai gamintojams ES valstybėse narėse ir 
už jų ribų taikomi skirtingi apribojimai. Tuo tarpu pagal Komisijos pasiūlymą anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo rizikos analizė apsiriboja palyginimu su ne Bendrijoje esančiais 
įrenginiais, išmetantiems daugiau anglies dioksido, neatsižvelgiant į CO2 kiekį dėl 
transportavimo iš ES nepriklausančių šalių. Šio pakeitimo reikia norint užtikrinti, kad 
gamybai ES ir trečiosiose šalyse būtų taikomos vienodos sąlygos.
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Pakeitimas 563
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas į 
produktų kainas kartu neperleisdamas 
didelės rinkos dalies panašiam sektoriui ar 
sektoriaus daliai, veikiančiai ne Europos 
Sąjungos šalyse, kuriose nenustatyti 
palyginami išmetamo kiekio apribojimai ; 
ji taip pat atsižvelgia į:

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika atsiranda, kai gamintojams ES valstybėse narėse ir 
už jų ribų taikomi skirtingi apribojimai. Tuo tarpu pagal Komisijos pasiūlymą anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo rizikos analizė apsiriboja palyginimu su ne Bendrijoje esančiais 
įrenginiais, išmetantiems daugiau anglies dioksido, neatsižvelgiant į CO2 kiekį dėl 
transportavimo iš ES nepriklausančių šalių. Šio pakeitimo reikia norint užtikrinti, kad 
gamybai ES ir trečiosiose šalyse būtų taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama sektorius pagal pirmą 
pastraipą Komisija atsižvelgia į tai, ar 

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

atitinkamas sektorius ar sektoriaus dalis 
gali perkelti reikalingų leidimų sąnaudas ir 
netiesioginį į energijos kainas įskaičiuotų 
CO2 sąnaudų perkėlimo į produktų kainas 
poveikį kartu neprarasdamas 
konkurencingumo ne Bendrijoje esančių 
įrenginių, išmetančių daugiau anglies 
dioksido, atžvilgiu, ji taip pat atsižvelgia į:

Or. en

Pagrindimas

Sprendimų priėmimo procesas nustatant, kuriems sektoriams gali kilti pavojus dėl anglies 
dioksido nutekėjimo, ir priemonės, kurių turi būti imtasi turėtų būti skaidrūs ir įgyvendinami 
konsultuojantis su susijusiais sektoriais, atsižvelgiant ir į tiesioginį įtraukimo į ES LPS 
poveikį, ir netiesioginę CO sąnaudų perkėlimo į energijos kainas įtaką.

Pakeitimas 565
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 566
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant leidimus įvairioms pramonės šakoms neturi būti iškreipiama konkurencija vidaus 
rinkoje, nes tokie iškraipymai sumažintų gamybos procesų efektyvumą ir kartu padidintų 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.  Turi būti vengiama gamybos perkėlimo 
procesų ar energiją taupančių gamybos procesų įrenginių keitimo mažesniais, ne tokiais 
efektyviais gamybos įrenginiais pačioje Bendrijoje.

Pakeitimas 567
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos 
pramonės šakose, kurios išmeta didelį CO
kiekį kiekvienam parduotam vienetui;
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Or. en

Pakeitimas 568
Dorette Corbey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) tai, kiek dėl leidimų pardavimo 
aukcione padidėtų gamybos sąnaudos ir 
tai, koks būtų netiesioginis poveikis, 
susijęs su CO2 sąnaudų perkėlimu į 
energijos kainas;

Or. en

Pagrindimas

Daug energijos vartojantys pramonės sektoriai turi įsipareigojimų pagal LPS, bet yra kartu 
veikiami aukštesnių energijos kainų, susijusių su energijos sektoriaus įsipareigojimais pagal 
LPS.  Į tai reikėtų atsižvelgti vertinant anglies dioksido šaltinių perkėlimo riziką.

Pakeitimas 569
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies aa punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikis atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai.

Or. en
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Pakeitimas 570
Philippe Busquin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) tai, kiek techniniu ir ekonominiu 
požiūriu įmanoma sumažinti atskirų 
atitinkamo sektoriaus įrenginių išmetamą
teršalų kiekį, pavyzdžiui, taikant 
veiksmingiausius metodus;

Or. en

Pakeitimas 571
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) dabartinę ir numatomą rinkos 
struktūrą, atitinkamą geografinę ir 
produktų rinką, sektorių tarptautinę 
konkurenciją, inter alia, atsižvelgiant į 
transporto ir CO2 sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 572
Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) rinkos struktūrą, atitinkamą geografinę 
ir produktų rinką, sektorių tarptautinę 
konkurenciją, atsižvelgiant į veiksnius, 
kurie daro įtaką importo potencialui;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą reikia atsižvelgti į faktorius, kurie galėtų sumažinti tarptautinį 
spaudimą ES gamintojams per importą, pavyzdžiui transporto išlaidas, našumo suvaržymus, 
paslaugų įvairovę ir t.t.

Pakeitimas 573
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika atsiranda, kai gamintojams ES valstybėse narėse ir 
už jų ribų taikomi skirtingi apribojimai. Tuo tarpu pagal Komisijos pasiūlymą anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo rizikos analizė apsiriboja palyginimu su ne Bendrijoje esančiais 
įrenginiais, išmetantiems daugiau anglies dioksido, neatsižvelgiant į CO2 kiekį dėl 
transportavimo iš ES nepriklausančių šalių. Šio pakeitimo reikia norint užtikrinti, kad 
gamybai ES ir trečiosiose šalyse būtų taikomos vienodos sąlygos. 
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Pakeitimas 574
Frédérique Ries

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika atsiranda, kai gamintojams ES valstybėse narėse ir 
už jų ribų taikomi skirtingi apribojimai. Tuo tarpu pagal Komisijos pasiūlymą anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo rizikos analizė apsiriboja palyginimu su ne Bendrijoje esančiais 
įrenginiais, išmetantiems daugiau anglies dioksido, neatsižvelgiant į CO2 kiekį dėl 
transportavimo iš ES nepriklausančių šalių. Šio pakeitimo reikia norint užtikrinti, kad 
gamybai ES ir trečiosiose šalyse būtų taikomos vienodos sąlygos. 

Pakeitimas 575
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikis atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai.

Or. en
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Pakeitimas 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) CO2 sąnaudų perkėlimo į elektros 
energijos kainas poveikis atitinkamam 
sektoriui arba jo daliai.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimų priėmimo procesas nustatant, kuriems sektoriams gali kilti pavojus dėl anglies 
dioksido nutekėjimo, ir priemonės, kurių turi būti imtasi turėtų būti skaidrūs ir įgyvendinami 
konsultuojantis su susijusiais sektoriais, atsižvelgiant ir į tiesioginį įtraukimo į ES LPS 
poveikį, ir netiesioginę CO sąnaudų perkėlimo į energijos kainas įtaką.

Pakeitimas 577
Philippe Busquin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 578
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama sektorius ir įmones pagal 
1 dalį Komisija taip pat atsižvelgia į 
poreikį apsirūpinti žaliavomis Bendrijoje. 
Tai ypač pasakytina apie žaliavas, kurių 
trūksta Europos pramonės įmonėms.

Or. de

Pagrindimas

Žaliavos – svarbus veiksnys norint užtikrinti sėkmingą ekonominę Bendrijos raidą. Su 
žaliavomis, kurių Europos Sąjungoje jau dabar trūksta, susijusi padėtis itin svarbi turint 
mintyje svarbiausių Europos pramonės šakų tarptautinį konkurencingumą.

Pakeitimas 579
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Kiekvienais metais bet kuris į 
Ia priedą neįtrauktas sektorius, 
remdamasis nauja rinkos informacija, 
gali prašyti, kad Komisija iš naujo 
įvertintų, ar jis vertintinas kaip 
pažeidžiamas dėl anglies dioksido 
nutekėjimo.

Or. en
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Pagrindimas

Jei rinkos informacija parodys, kad sektoriuje, kuris nebuvo laikomas pažeidžiamu dėl 
anglies dioksido nutekėjimo, toks nutekėjimas vyksta, turėtų būti galimybė imtis tinkamų 
priemonių nelaukiant, kol po trejų metų bus atliktas kitas persvarstymas.

Pakeitimas 580
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB.
10 a straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Jei valstybė narė atsisako mokėti 
baudą pagal sprendimo dėl pastangų 
pasidalijimo atlikties tvarką, nurodytą 
Sprendimo 5a straipsnyje, leidimų 
skaičius, lygus kiekiui, kuriuo tais metais 
nesumažintas išmetamų teršalų kiekis, 
turi būti saugomas atskirame sandorių 
žurnale (CITL), ir atitinkamoms
valstybėms narėms leidimai nesuteikiami 
tol, kol valstybė narė nesumokės 
nustatytos baudos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą užtikrinama, kad valstybės narės laikysis nuobaudų sistemos, skirtos 
užtikrinti atitiktį pagal sprendimą dėl pastangų pasidalijimo.
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