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Pakeitimas 824
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Europos Vadovų Taryba tvirtai 
įsipareigojo iki 2020 m. bendrą šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 
Bendrijoje sumažinti bent 20 %, palyginti 
su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei kitos 
išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai 
sumažinti išmetamą šių dujų kiekį, o 
ekonomiškai labiau pažengusios 
besivystančios šalys tinkamai prisidės prie 
šio tikslo, atsižvelgdamos į savo 
įsipareigojimus ir galimybes. Iki 2050 m. 
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį reikėtų sumažinti ne 
mažiau kaip 50 %, palyginti su 1990 m. 
Išmetamųjų teršalų kiekis turėtų būti 
mažinamas visuose ekonomikos 
sektoriuose, įskaitant laivybą ir aviaciją.
Įtraukus aviaciją į Bendrijos sistemą, 
sumažėjęs šiame sektoriuje išmetamų 
dujų kiekis  sudarytų 20–30 proc. bendro 
sumažėjusio kiekio. Komisijai papildomai 
apsvarsčius, ar tikslinga laivybą įtraukti į 
Bendrijos sistemą, jei artimiausiu metu 
pagal Tarptautinės jūrų organizacijos ar 
JTBKKK mechanizmus nebus pradėta 
taikyti visuotinė šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų 
prekybos sistema, reikia apsvarstyti, ar 
nevertėtų įtraukti laivybos į Bendrijos 
sistemą.

Or. en
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Pakeitimas 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Nemokamų leidimų suteikimo 
pereinamuoju laikotarpiu tvarka turėtų būti 
nustatyta suderintomis Bendrijos lygmens 
taisyklėmis, pagal kurias nustatyti
sektorių santykiniai taršos rodikliai, kad 
Bendrijoje būtų kuo mažiau iškraipoma 
konkurencija. Šiose taisyklėse reikėtų 
aiškiai nurodyti sektorių santykinių taršos 
rodiklių nustatymo tvarką, atsižvelgiant į 
technologijas, kurios išmeta mažai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
efektyviai vartoja energiją, pakaitalus, 
alternatyvius gamybos procesus, biomasės 
naudojimą, atsinaujinančiąją energiją ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
surinkimą bei saugojimą. Tokiomis 
taisyklėmis nereikėtų skatinti didinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir reikėtų 
užtikrinti, kad vis daugiau leidimų būtų 
parduodama aukcione. Leidimų skaičių 
būtina nustatyti prieš prasidedant prekybos 
laikotarpiui, kad tinkamai veiktų rinka. 
Rengiant taisykles taip pat reikia vengti 
nepagrįsto konkurencijos iškraipymo 
pramonės įrenginiams tiekiamos elektros 
energijos ir šilumos energijos rinkose. Šias 
taisykles reikėtų taikyti naujiems rinkos 
dalyviams, užsiimantiems tokia pat veikla, 
kaip ir esami įrenginiai, kuriems 
pereinamuoju laikotarpiu suteikiami 
nemokami leidimai. Kad vidaus rinkoje 
nebūtų iškraipoma konkurencija, naujiems 
rinkoms dalyviams nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų už elektros energijos 
gamybą. Neišdalytus naujiems rinkos 
dalyviams atidėtus leidimus 2020 m. 
reikėtų parduoti aukcione. Apibrėždama 
principus, pagal kuriuos nustatomi 
pavienių sektorių taršos rodikliai, 
Komisija konsultuojasi su 
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suinteresuotaisiais sektoriais.

Or. en

Pagrindimas

Dėl principų, pagal kuriuos nustatomi taršos rodikliai, reikia susitarti su suinteresuotaisiais 
sektoriais, ir jie turi atspindėti dabartinį išmetimą ir technines išmetamų teršalų kiekio 
sumažinimo tame sektoriuje galimybes. Šiame procese svarbus orientacinis šaltinis bus BREF 
dokumentai. Nuostata vengti elektros ir šilumos energijos rinkų iškraipymo neturėtų užkirsti 
kelio teikti nemokamus leidimus termofikacinėms jėgainėms ar savo elektros energijos 
reikmėms patenkinti naudojamiems įrenginiams.

Pakeitimas 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

suteiks nemokamai. Šių sektorių ir sektorių 
dalių apibrėžtys ir reikalingos priemonės 
užtikrins, kad veiksmų būtų imtasi, kai jų 
reikia, ir kad būtų išvengta per didelio 
kompensavimo. Jei konkrečiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriuose elektros 
energija sudaro didelę gamybos sąnaudų 
dalį ir yra veiksmingai naudojama, galima 
tinkamai pagrįsti, kad anglies dioksido 
nutekėjimo rizika priklauso ir nuo išlaidų, 
susijusių su anglies dioksidu, įskaičiavimo 
į elektros energijos kainas, pagal 10 
straipsnį imantis priemonių sumažinti 
anglies dioksido nutekėjimo rizikai 
reikėtų atsižvelgti į netiesioginį išlaidų, 
susijusių su anglies dioksidu, įskaičiavimo 
į elektros energijos suvartojimą gamybos 
procese poveikį ir atsižvelgti į šį aspektą 
nustatant bendrą šiam sektoriui ar 
sektoriaus daliai išduotinų leidimų
skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Ši siūloma priemonė taikoma tarptautinės konkurencijos sąlygomis veikiantiems sektoriams, 
kurie negali dėl išlaidų, susijusių su anglies dioksidu, padidėjusių elektros energijos kainų 
perkelti savo klientams .  Kai kurių suinteresuotųjų sektorių netiesiogiai išmetamų teršalų 
kiekis iki šešių kartų viršija tiesiogiai išmetamų teršalų kiekį. Norint, kad suinteresuotieji 
sektoriai tęstų savo veiklą Europoje, reikia atsižvelgti į šį aspektą. Posakis „nekeičiant viso 
leidimų skaičiaus“ neaiškus ir turėtų būti išbrauktas, nes bendras ES išduotinų leidimų 
skaičius nustatytas direktyvoje.

Pakeitimas 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

socialiniais partneriais ir atsižvelgdama į 
tarptautinių derybų rezultatus pateikti 
ataskaitą kartu su bet kokiais tinkamais 
pasiūlymais. Ne vėliau kaip iki [6 mėnesiai 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos]
Komisija turėtų nustatyti, kuriuose daug 
energijos suvartojančiuose sektoriuose ar
jų dalyse gali atsirasti anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Savo analizę ji turėtų 
pagrįsti vertinimu, ar tam tikras sektorius 
negali įskaičiuoti būtinų leidimų išlaidų ir 
netiesioginio išlaidų, susijusių su anglies 
dioksidu, įskaičiavimo į elektros energijos 
kainas poveikio į produktų kainas ir kartu 
neperleisti didelės rinkos dalies ne 
Bendrijoje esantiems įrenginiams, kurie 
nesiima panašių veiksmų išmetamųjų 
teršalų kiekiui mažinti. Daug energijos 
suvartojantiems sektoriams, kuriems, kaip 
nustatyta, gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, turėtų būti teikiama 
daugiau nemokamų leidimų tiesioginiam 
ir, jei reikia, netiesioginiam teršalų 
išmetimui. Tam tikriems sektoriams būtų 
galima pradėti taikyti veiksmingą 
išmetamo anglies dioksido kiekio 
suvienodinimo sistemą, siekiant sudaryti 
panašias sąlygas Bendrijos įrenginiams, 
kuriems gresia didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, ir trečiųjų šalių 
įrenginiams. Pagal tokią sistemą 
importuotojams būtų galima taikyti 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau
palankūs už ES įrenginiams taikomus 
reikalavimus, pavyzdžiui, reikalaujant 
atsisakyti leidimų. Visi veiksmai turėtų 
atitikti JTBKKK principus, visų pirma 
bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir 
atitinkamų galimybių principą, 
atsižvelgiant į ypatingą mažiausiai 
išsivysčiusių šalių padėtį. Jie taip pat turėtų 
atitikti tarptautinius Bendrijos 
įsipareigojimus, įskaitant PPO susitarimą.

Or. en
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Pagrindimas

Pramonei turi būti aišku, kuriems sektoriams ar sektorių dalims bus taikoma ši prievolė ir 
kokių priemonių reikia kuo greičiau imtis siekiant paruošti atitinkamus įrenginius būsimai 
veiklai ar uždarymui. Norint išspręsti rimtos anglies dioksido nutekėjimo rizikos problemą, 
įgyvendinant priemones reikia atsižvelgti ir į tiesioginį, ir į netiesioginį išlaidų, susijusių su 
anglies dioksidu, perkėlimo poveikį. Anglies dioksido poveikio išlyginimo sistema nebus 
tinkama visiems sektoriams.
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