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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2005 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų 
prekybos sistema (ES LPS), kuri yra pirmoji ir viena svarbiausių priemonių, taikomų ES 
klimato politikoje, nes pagal ją įmanoma sumažinti absoliučius išmetamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius ekonomiškai efektyviu būdu. Iš dalies keičiančiąją direktyvą parengė 
Komisija Europos Vadovų Tarybos prašymu, siekiant prekybos taršos leidimais sistemos 
tikrumo ir nuspėjamumo gerinimo. Pagrindinis direktyvos tikslas – kodifikuoti kurą 
deginančio įrenginio apibūdinimą, siekiant užkirsti kelią nenuosekliam šios direktyvos 
taikymui, kuris turėtų būti išplėstas ir apimti naujus sektorius ir dujas laikotarpiu po 2013 m. 
Prekyba šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos leidimais visų pirma skirta nacionalinėms 
vyriausybėms ir regioninėms šalių grupėmis. Iš pirmo žvilgsnio ji tiesiogiai netaikoma 
mažesnio, nei nacionalinio, lygmens regioninėms valdžios institucijoms. Tačiau tai – ribotas 
požiūris. Kadangi kurą deginantys įrenginiai, kurie patenka į rinką, yra viename arba kitame 
valstybės narės regione ir šių įrenginių efektyvumas, pritaikant juos prie besikeičiančių 
energijos šaltinių bei jų patikimumas ar nuolatinė prekyba šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
taršos leidimais tiesiogiai veiks vietos aplinką, jos ekonominį vystymąsi ir socialinės 
sanglaudos bei įdarbinimo lygius. 

Komisijos pasiūlymas yra gerai techniškai paruoštas ir tikslus dokumentas, sudarantis 
neatskiriamą tarptautinių susitarimų dalį.

Komisijos narė D. Hübner dažnai pabrėžė, kad pagal naujas taisykles ir 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu Europos regioninės plėtros politika atlieka svarbų vaidmenį 
finansuojant tvarią, konkurencingą ir saugią energetikos sanglaudos politiką ir padedant ją 
vykdyti, – šią politikos sritį jau buvo rengiamasi stiprinti 2007–2013 m. laikotarpiu ir tai yra 
didelis indėlis siekiant užtikrinti saugesnius ir tvaresnius energijos šaltinius. Kalbant 
konkrečiais finansiniais terminais – „šiam periodui iš sanglaudos politikos buvo skirtas 15,2 
milijardų eurų finansavimas investicijoms į atsinaujinančią energiją ir veiksmingą energijos 
naudojimą“. 
Atsižvelgiant į šias dideles investicijas ir siekiant sudaryti galimybes atitinkamiems 
regionams stebėti ES struktūrinių fondų investicijų ir šias investicijas gaunančių kurą 
deginančių įrenginių veikimo santykį šiuose regionuose, Jūsų nuomonės referentas siūlo už 
regioninės plėtros fondus atsakingas regioninės ir vietos valdžios institucijas informuoti

 apie jų teritorijoje esančių įrenginių vykdomas prekybos operacijas;  ir taip joms 
sudaroma galimybė vertinti Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo 
lėšų, skirtų padėti įrenginius valdančioms įmonėms naudojamą technologiją pakeisti 
technologija, kai naudojami atsinaujinantys ir švarūs energijos šaltiniai, panaudojimo 
veiksmingumą .

Neseniai Parlamentas pažymėjo1, kad daug Sąjungos regionų, ypač tų, kurių pagrindinis 
pajamų šaltinis yra turizmas, labai priklauso nuo galimybių pigiai keliauti oru, siekiant 
užtikrinti šios, visuotinai svarbios, pramonės sėkmę. Taigi, tokios valstybės kaip Kipras, 
Graikija, Malta ir atokiausieji Sąjungos regionai yra suinteresuoti užtikrinti teisingą 
pusiausvyrą tarp poreikio užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmingų priemonių, siekiant 
                                               
1 Žr. M. Sudre Pranešimą Dėl atokiausiems regionams skirtos strategijos 
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sušvelninti klimato kaitą ir galimybių tvariai bei pigiai keliauti oru.

Galiausiai po pirmojo prekybos leidimais etapo paaiškėjo, kad leidimų kainos gali labai 
skirtis, o dėl to atsiranda neužtikrintumo jausmas tiems, kurie ketina investuoti į energijos 
taupymo ar atsinaujinančių šaltinių projektus ir todėl šie projektai tampa mažiau patrauklūs. Į 
naująją sistemą turėtų būti įtrauktos priemonės, kurios neleistų spekuliuoti, nes spekuliacija, 
kaip matyti iš kitų rinkų (nuo maisto produktų iki naftos rinkų), gali turėti labai žalingą 
poveikį.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) [Taikant leidimų paskirstymo tvarką, 
aviacijai turėtų būti taikoma tokia tvarka, 
kuri apimtų galimybę, žvelgiant į vidutinę 
ar ilgalaikę perspektyvą, atrasti kuro 
pakaitalų. Tai reiškia, kad 2013 m. 80 % 
leidimų reikėtų suteikti nemokamai, o 
paskui aviacijai nemokamai suteikiamų 
leidimų skaičius turėtų mažėti kiekvienais 
metais vienodomis dalimis iki 2020 m., kai 
nemokamų leidimų nebebus. Bendrija ir 
jos valstybės narės turėtų ir toliau siekti 
sudaryti susitarimą dėl visuotinių 
priemonių, kurių tikslas – mažinti aviacijos 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, ir kitos Bendrijos sistemos peržiūros 
metu peržiūrėti padėtį šiame sektoriuje. 
Prieš taikant šią direktyvą atokiausiems 
Europos Sąjungos regionams ir saloms, 
įskaitant mažose salose esančias valstybes 
nares, turi būti atliktas poveikio 
vertinimas. Jei šis poveikio vertinimas 
parodys, kad šios direktyvos taikymas gali 
sukelti neigiamų socialinių ir ekonominių 
pasekmių, Komisija priims priemones, 
šioms pasekmėms sušvelninti.]
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Nors pirmuoju prekybos laikotarpiu 
sukaupta patirtis rodo Bendrijos sistemos 
potencialą, o įgyvendinus antrojo prekybos 
laikotarpio nacionalinius paskirstymo 
planus išmetamųjų teršalų kiekis iki 
2012 m. smarkiai sumažės, peržiūros metu 
patvirtinta, kad siekiant geriau pasinaudoti 
emisijos leidimų sistemos privalumais, 
išvengti vidaus rinkos iškraipymo ir 
sudaryti geresnes sąlygas emisijos leidimų 
sistemų sąsajoms, būtina labiau suderinta 
emisijos leidimų sistema. Be to, reikėtų 
užtikrinti didesnį prognozuojamumą ir 
išplėsti sistemos taikymo sritį įtraukiant į ją 
naujus sektorius ir dujas, kad rinkai būtų 
siunčiami aiškesni anglies dioksido kainos 
signalai, kuriais būtų skatinamos būtinos 
investicijos, ir būtų siūlomos naujos taršos 
mažinimo galimybės, dėl kurių sumažės 
bendros taršos mažinimo sąnaudos ir 
padidės sistemos efektyvumas.

(7) Nors pirmuoju prekybos laikotarpiu 
sukaupta patirtis rodo Bendrijos sistemos 
potencialą, o įgyvendinus antrojo prekybos 
laikotarpio nacionalinius paskirstymo 
planus išmetamųjų teršalų kiekis iki 
2012 m. smarkiai sumažės, peržiūros metu 
patvirtinta, kad siekiant geriau pasinaudoti 
emisijos leidimų sistemos privalumais, 
apriboti galimybes spekuliuoti, išvengti 
vidaus rinkos iškraipymo ir sudaryti 
geresnes sąlygas emisijos leidimų sistemų 
sąsajoms, būtina labiau suderinta emisijos 
leidimų sistema. Be to, reikėtų užtikrinti 
didesnį prognozuojamumą ir išplėsti 
sistemos taikymo sritį įtraukiant į ją naujus 
sektorius ir dujas, kad rinkai būtų 
siunčiami aiškesni anglies dioksido kainos 
signalai, kuriais būtų skatinamos būtinos 
investicijos, ir būtų siūlomos naujos taršos 
mažinimo galimybės, dėl kurių sumažės 
bendros taršos mažinimo sąnaudos ir 
padidės sistemos efektyvumas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad regioninės valdžios institucijoms būtų 
pateikiama tinkama informacija apie jų 
vietovėje esančius įrenginius ir taip joms 
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būtų sudaroma galimybė vertinti Europos 
regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos 
fondo lėšų, skirtų padėti įrenginius 
valdančioms įmonėms naudojamą 
technologiją pakeisti technologija, kai 
naudojami atsinaujinantys ir švarūs 
energijos šaltiniai, panaudojimo 
veiksmingumą.

Or. en


	722739lt.doc

