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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl iš dalies keičiančios Direktyvą 
2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0016),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0043/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto 
nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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. 

(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. 
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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.

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 laivyną ir aviaciją. 
Įtraukus aviaciją į Bendrijos sistemą jos 
išmetamųjų dujų kiekio sumažėjimas 
sudarytų 20–30 proc. bendro kiekio 
sumažėjimo. Kol laivynas nėra įtrauktas į 
Bendrijos sistemą (tai turėtų įvykti ne 
vėliau kaip 2015 m.), jo išmetamieji 
teršalai turėtų būti įtraukti į Sprendimą 
dėl valstybių narių įsipareigojimo mažinti 
į aplinką išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekius iki 2020 m. 

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Turint mintyje globalinio miškų 
kirtimo apimtį ir greitį, yra būtina 
pajamas iš aukcionų pagal Bendrijos 
sistemą skirti miškų kirtimo mažinimui, 
tvaraus naujų miškų sodinimo ir 
atsodinimo didinimui. Be to, ES turėtų 
įkurti tarptautiniu mastu pripažįstamą 
miškų kirtimo mažinimo ir apželdinimo 
miškais bei miškų atsodinimo sistemą. 
Valstybės narės savanoriškos koalicijos 
principu turėtų skirti lėšų ES arba  
tarptautiniam fondui, kuris jas vėliau 
paskirstytų įvairioms šalims šioms arba 
kitoms problemoms spręsti.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius kaip taisyklė visus leidimus 
turėtų parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą, 
o už anglies dioksido surinkimą ir 
geologinį saugojimą nereikėtų teikti 
nemokamų leidimų, nes paskata tai daryti 
atsiranda todėl, kad išmetamųjų teršalų, 
kurie yra saugomi, leidimų atsisakyti 
nereikalaujama. Elektros energijos 
gamybos įrenginiams nemokami leidimai 
gali būti suteikiami šilumos gamybai 
pasitelkus didelio naudingumo 
termofikaciją, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2004/8/EB, jei nemokami leidimai 
suteikiami tokią šilumą gaminantiems 
įrenginiams kituose sektoriuose, kad 
nebūtų iškraipoma konkurencija.

(16) Taigi nuo 2013 m. elektros energijos 
sektorius paprastai visus leidimus turėtų 
parduoti aukcione, atsižvelgiant į jo 
galimybes perkelti padidėjusią CO2 kainą. 
Kai elektros gamintojai taip pat tiekia 
šilumą ir aušina, naudodamiesi didelio 
naudingumo termofikacija, kaip apibrėžta 
EB Direktyvoje 2004/8, elektros energijos 
gamybos įrenginiams turi būti skiriami 
nemokami leidimai šiai šilumai ir 
aušinimui, kad dėl padidėjusių CO2 kaštų
nebūtų iškraipoma konkurencija.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Pagrindinis ilgalaikis skatinimas 
rinkti ir saugoti anglies dioksidą būtų tas, 
kad nebūtų reikalaujama pateikti leidimus 
teršalams, kurie yra nuolatos saugomi. Be 
to, siekiant, kad greičiau pradėtų veikti 
pirmieji komerciniai įrengimai, pajamos 
iš aukcionų ir papildomos išmokos iš 
naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo 
turėtų būti skiriamos pirmiesiems dvylikai 
tokių įrengimų ES ar trečiosiose šalyse, 
ratifikavusiose būsimą tarptautinį 
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susitarimą dėl klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 5

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 (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. Nors elektrines lanko krosnis 
galima naudoti kaip alternatyvų gamybos 
būdą, šios suvienodintos taisyklės taip pat 
atsižvelgia į teršalus, kurie atsiranda dėl 
degiųjų išmetamųjų dujų, susidariusių 
deguonies aukštakrosnėse, naudojimo, kai 
šių išmetamųjų dujų neįmanoma išvengti 
gaminant plieną aukštakrosnėse; 
atsižvelgiant į tai taisyklėse gali būti 
numatytos neapmokestinamos normos, 
taikomos aukštakrosnėms, kur šios dujos 
susidaro. Tokiomis taisyklėmis nereikėtų 
skatinti didinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
privalėtų 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 bei aušinimo rinkose. Be to, reikia 
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vengti nepagrįsto konkurencijos 
iškraipymo pramonės veikloje, vykdomoje 
įrenginiuose, kuriuose darbą atlieka tas 
pats operatorius arba subrangovas. 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.

Or. en

Pakeitimas 6

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 

(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 iš 
įrenginių, išmetančių daugiau anglies 
dvideginio, kiekis trečiosiose šalyse, kur 
pramonei negaliotų panašūs anglies 
dioksido apribojimai („anglies dioksido 
šaltinių perkėlimas“), 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 



PE407.778v01-00 10/39 PR\727283LT.doc

LT

problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
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.

spręsti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
problemas, Bendrija nustatytus kriterijus 
atitinkantiems sektoriams ar jų dalims iki 
100 % leidimų suteiks nemokamai. Šių 
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.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Prognozuojamumo sumetimais 
operatoriams reikėtų suteikti aiškumo dėl 
galimybės po 2012 m. panaudoti likusią 
dalį PTEMV ir TEMV, kuriuos jiems 
leista naudoti 2008–2012 m. ir kuriuos jie 
gavo už visų valstybių narių Bendrijos 
sistemoje 2008–2012 m. laikotarpiui 
patvirtintus projektų tipus. Kadangi 
valstybės narės iki 2015 m. negali perkelti 
operatorių turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 

(22) ES LPS ir kitų šalių emisijos leidimų 
prekybos sistemos turėtų didinti paklausą 
gauti pajamas iš realaus, patikrinamo, 
papildomo ir nuolatinio emisijos 
sumažėjimo dėl projektų šalyse, kurios 
konstruktyviai prisideda prie klimato 
kaitos problemos sprendimo. Kai tik šalys 
ratifikuos būsimą tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, vadinamieji auksinio 
standarto tipo kreditai iš šių šalių turėtų 
būti priimami visose prekybos teršalų 
leidimais sistemose. Prognozuojamumo 
sumetimais operatoriams reikėtų suteikti 
aiškumo dėl galimybės po 2012 m. 
panaudoti auksinio standarto PTEMV ir 
auksinio standarto TEMV. Operatoriams 
turėtų būti leidžiama naudoti tokius 
kreditus vidutiniškai iki 5 proc. visos 
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tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

taršos nuo 2013 iki 2020 m., jei jie 
naudoja mažiau nei 6,5 proc. PTEMV ir 
TEMV 2005 m. taršos lygio 2008–2012 m. 
ir jei jie neviršija 11a straipsnio 2 dalyje 
nurodytų teisių. Tokiu būdu būtų 
užtikrinta, kad 2008–2012 m. operatoriai 
efektyviai sumažintų taršą žemiau 2005 
m. lygio. Be to, tai leistų sunaudoti 1,9 
mlrd. tonų 2008–2020 m. laikotarpiu arba 
500 mln. tonų daugiau negu numatyta 
Komisijos pasiūlyme, t.y. 50 proc. 
numatyto kiekio. Kadangi valstybės narės 
iki 2015 m. negali perkelti operatorių 
turimų PTEMV ir TEMV į kitą 
įsipareigojimų laikotarpį pagal 
tarptautinius susitarimus (PTEMV ir 
TEMV „perkėlimas“), ir tik tuo atveju, jei 
valstybės narės nutars leisti tų PTEMV ir 
TEMV perkėlimą atsižvelgiant į ribotas 
teises perkelti tokius kreditus, minėtą 
aiškumą reikėtų užtikrinti reikalaujant, kad 
valstybės narės leistų operatoriams iškeisti 
tokius PTEMV ir TEMV, suteiktus už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Tačiau 
šis reikalavimas neturėtų galioti ilgiau kaip 
iki 2014 m. gruodžio 31 d., nes valstybių 
narių nereikėtų įpareigoti pripažinti 
PTEMV ir TEMV, jei jos nėra 
įsitikinusios, kad galės juos panaudoti 
vykdydamos prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Operatoriams reikėtų 
suteikti tokias pat garantijas dėl PTEMV, 
suteiktų už išmetamųjų teršalų mažinimą 
nuo 2013 m. pagal projektus, kurie buvo 
parengti iki 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Norsi ši sistema turi būti labai lanksti, pirmiausia reikia užtikrinti, kad bendro įgyvendinimo 
(BĮ) ir švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) projektai būtų vykdomi tiksliai pagal atitinkamas 
taisykles ir standartus ir kad tai užtikrintų realų ir patikrinamą taršos mažinimą.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Ateityje sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, ŠPM kreditai iš trečiųjų 
šalių turėtų būti pripažįstami Bendrijos 
sistemoje tik tuomet, jei tos šalys ratifikuos 
tarptautinį susitarimą.

(25) Ateityje Bendrijai ratifikavus
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos ir 
Bendrijos sistemoje pradėjus naudoti 
papildomus kreditus, kurie sudaro iki 
pusės papildomo taršos sumažinimo, 
operatoriams leidžiama auksinio 
standarto PTEMV ir auksinio standarto 
TEMV dalis turėtų būti pakelta iki 
daugiau nei 5 proc. 

Or. en

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Joje taip pat numatoma dar labiau mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį, kad jis sumažėtų iki tokio lygio, 
kuriam esant moksliniu požiūriu būtų 
galima išvengti pavojingos klimato kaitos.

Joje taip pat numatoma dar labiau mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekį, kad jis sumažėtų iki tokio lygio, 
kuriam esant moksliniu požiūriu būtų 
galima išvengti pavojingos klimato kaitos. 
Bendrija turėtų imtis įgyvendinti 30 proc. 
sumažinimą žemiau 1990 m. lygio ir 
pradėti taikyti šį rodiklį užbaigus 
Bendrijos būsimo tarptautinio susitarimo 
dėl klimato kaitos ratifikavimo procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) „naujas rinkos dalyvis“ – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas po to, kai Komisijai buvo 
pateiktas 11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sąrašas;

h) "naujas rinkos dalyvis" – įrenginys, 
kuriuo vykdoma viena arba daugiau I 
priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam 
išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimas arba tas leidimas buvo 
atnaujintas dėl svarbių įrenginių veikimo 
pakeitimų arba dėl labai išplėstos įrangos
po to, kai Komisijai buvo pateiktas 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytas sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame Komisijos pasiūlyme įrangos išplėtimas nėra apibrėžiamas kaip „naujas rinkos 
dalyvis“. Tokiu būdu atsiranda skirtumai, kai naujai įrangai skiriami ŠESD kreditai, o 
įrangos išplėtimo atveju tenka dalyvauti aukcionuose. Komisijos pasiūlymu siekiama 
panaikinti skirtumus tarp naujos įrangos ir įrangos išplėtimo, neakcentuojant pačių 
efektyviausių technologijų, nes tai galėtų stabdyti jau esančių technologijų atnaujinimą.  

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2010 m. birželio 30 d. Komisija 
paskelbia bendrą 2013 m. leidimų skaičių, 
kuris apskaičiuojamas remiantis bendru 
leidimų, kuriuos valstybės narės išdavė 
pagal Komisijos sprendimus dėl 2008–
2012 m. nacionalinių paskirstymo planų, 
skaičiumi.

Iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisija 
paskelbia bendrą 2013 m. leidimų skaičių, 
kuris apskaičiuojamas remiantis bendru 
leidimų, kuriuos valstybės narės išdavė ar 
ruošiasi išduoti pagal Komisijos 
sprendimus dėl 2008–2012 m. nacionalinių 
paskirstymo planų, skaičiumi.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms išduotų leidimų skaičius pagal 2008–2012 m. nacionalinį paskirstymo 
planą turi būti nustatytas prieš 2010 m., todėl šią datą reikia paankstinti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į įrenginius, kurie neįtraukti 
į Bendrijos sistemos 27 straipsnį, bendras 
leidimų skaičius turėtų būti atitinkamai 
sumažintas.

Or. en

Pagrindimas

Kai įrenginiai neįtraukti į Bendrijos sistemą, leidimų skaičius turi būti atitinkamai 
sumažintas, kad nebūtų viršyta sistemos aukštutinė riba. 

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nuo 2013 m. visus leidimus, išskyrus 
tuos, kurie suteikiami nemokamai pagal 
10a straipsnį, valstybės narės parduoda 
aukcionuose. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, remdamasi pateiktomis 
ataskaitomis ir 10a straipsnio 6 punktu, 
nustato ir paskelbia visai Bendrijai 
numatomą leidimų, kurie bus parduodami 
aukcionuose 2013–2020 m. periodui, 
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skaičių.

Or. en

Pagrindimas

LPS ir elektros sektoriaus normaliam funkcionavimui yra labai svarbu, kad periodui po 2013 
m. leidimų aukcionai būtų surengti gerokai anksčiau nei 2013 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų 
parduodant leidimus aukcione pagal 2 dalį, 
valstybių narių pervedamos į Bendrijos ar 
tarptautiniu lygmeniu įkurtą fondą 
savanoriškos koalicijos principu šiems 
tikslams:

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

(a) ketvirtadalį pajamų skirti priemonėms, 
padėsiančioms išvengti miškų kirtimo ir 
įveisti miškus bei juos atželdinti šalyse, 
kurios ratifikavo būsimą tarptautinį 
susitarimą, atsižvelgdamos į:

– vietinių žmonių teises ir poreikius;
- biologinės įvairovės išsaugojimą; ir
– tvarų miško išteklių naudojimą;

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

(b) ketvirtadalį pajamų skirti išmetamųjų 
teršalų mažinimui šalyse, kurios 
ratifikavo būsimąjį tarptautinį susitarimą, 
ir perduoti technologijas šioms šalims, 
pvz., panaudojant Pasaulinį energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios 
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energijos fondą;
(c) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;

(c) pusę pajamų skirti lengvesniam 
prisitaikymui prie klimato kaitos neigiamo 
poveikio šalyse, kurios ratifikavo būsimąjį 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. 

(d) finansuoti priemones, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią miškų kirtimui, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;
(e) padėti besivystančioms šalims lengviau 
prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio;
(f) spręsti socialinius klausimus, 
susijusius su mažesnes arba vidutines 
pajamas gaunančiais namų ūkiais, 
pavyzdžiui, didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą ir gerinant pastatų 
šiluminę izoliaciją; taip pat
(g) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 3 dalį nepanaudotos pajamos, 
įskaitant visas 2b dalyje minimas 
pajamas, gautas parduodant leidimus 
aukcione, turėtų būti panaudojamos:
(a) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekį, prisitaikyti prie 
klimato kaitos padarinių ir finansuoti 
mokslinius tyrimus bei technologijų 
plėtrą, kuriais siekiama mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikyti 
prie klimato kaitos, įskaitant dalyvavimą 
iniciatyvose pagal Europos strateginį 
energetikos technologijų planą;
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(b) plėtoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, kad būtų galima įvykdyti 
Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % 
visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų 
išteklių;  
(c) įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 
2020 m. 20 % padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą;  
(d) užtikrinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų surinkimą ir geologinį saugojimą, 
ypač iš anglį deginančių jėgainių;
(e) finansuoti mokslinius tyrimus bei 
technologijų plėtrą energijos vartojimo 
efektyvumo ir švarių technologijų srityje 
sektoriuose, kurie patenka į direktyvos 
taikymo sritį;
(f) papildomoms priemonėms, 
padėsiančioms išvengti miškų kirtimo, 
skatinti tvarų miškų įveisimą ir miškų 
valdymą Europoje bei gaminti ir 
mobilizuoti tvarią biomasę Bendrijoje; 
(g) spręsti socialinius klausimus, 
susijusius su mažesnes arba vidutines 
pajamas gaunančiais namų ūkiais, 
pavyzdžiui, didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą ir gerinant pastatų 
šiluminę izoliaciją;
(h) skatinti perėjimą prie nedidelį kiekį 
teršalų išmetančių transporto priemonių, 
įskaitant transporto rūšių keitimą, ir 
subalansuoti padidėjusias elektrinei 
traukai skiriamos galios išlaidas;  ir
(i) padengti Bendrijos sistemos valdymo 
administracines išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai pajamos, gaunamos parduodant leidimus aukcione, turėtų būti naudojamos mažai 
anglies išmetantiems ateities sektoriams sukurti, investuojant lėšas į atitinkamus sektorius. 
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Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Informaciją apie pajamų naudojimą 
siekiant kiekvieno iš 3 ir 3a dalyse 
nustatytų tikslų valstybės narės nurodo 
pagal Sprendimą Nr. 280/2004/EB 
teikiamose ataskaitose.

Or. en

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisija 
priima Reglamentą dėl aukcionų terminų, 
administravimo ir kitų aspektų, kad jie būtų 
rengiami atvirai, suderintai, skaidriai ir 
nediskriminuojant.  Siekiant šio tikslo 
procesas turėtų būti nuspėjamas, ypač 
kiek tai susiję su aukcionų laiku ir seka 
bei nustatytinais kiekiu. Komisija, prieš 
pateikdama šią priemonę, konsultuojasi 
su visomis atitinkamomis 
suinteresuotomis šalimis. Aukcionai 
rengiami ir vykdomi taip, kad:

(a) operatoriai, visų pirma visos mažiosios 
ir vidutinės įmonės, kurioms taikoma 
Bendrijos sistema, turėtų sąžiningas ir 
lygias galimybes ir galėtų juose 
visapusiškai dalyvauti;
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(b) dalyvavimas procese operatoriams 
būtų ekonomiškai veiksmingas;
(c) visi dalyviai galėtų naudotis ta pačia 
informacija tuo pačiu metu; ir 
(d) dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos 
veikimui. 

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje Komisijai turėtų būti pateikiama daugiau gairių dėl reglamento dėl aukcionų, 
kuris turi būti priimtas pagal 5 dalį. Visų pirma, turėtų būti reikalaujama, kad Komisija, prieš 
rengdama šį reglamentą, konsultuotųsi su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis. Aukcionų 
tikslas taip pat turėtų būti siekti, kad būtų išlaikytas likvidumas rinkoje, ir vengi iškraipyti 
esamas antrines rinkas.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
Komisija, gali įgalioti bendrą agentūrą ar 
instituciją veikti jų vardu parduodant 
leidimus aukcione. Pajamos, gautos
aukcionų, kuriuos vykdė bendra agentūra 
ar institucija, metu paskirstomos tarp 
valstybių narių vadovaujantis 2 dalimi kai 
tik įmanoma po kiekvieno aukciono. 

Or. en

Pagrindimas
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Turi būti nustatytas bendras visos Bendrijos leidimų, parduodamų aukcione, kiekis ir apie jį 
turi būti pranešta, kad valstybės narės galėtų atskaičiuoti, kiek leidimų jos gali parduoti 
aukcione pagal 10 straipsnio 2 dalį. Komisijai rengiant reglamentą dėl aukcionų turi būti 
atsižvelgta į aukcionų rengimo 27 valstybėse narėse sudėtingumą ir administracines išlaidas.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

Pirmoje pastraipoje nurodytomis 
priemonėmis pagal galimybes nustatomos 
suderintos gairės, kad būtų užtikrinamas 
toks leidimų paskirstymas, kad būtų 
skatinama naudoti mažai šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetančias bei efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ir 
išmesti mažiau teršalų, atsižvelgiant į 
efektyviausius metodus ir technologijas, 
pakaitalus, alternatyvius gamybos 
procesus, biomasės naudojimą ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų surinkimą bei 
saugojimą, ir kad nebūtų skatinama išmesti 
daugiau teršalų. Vykdant šias priemones 
taip pat galima atsižvelgti į teršalus, kurie 
atsiranda dėl degiųjų išmetamųjų dujų, 
susidariusių deguonies aukštakrosnėse, 
naudojimo, kai šių išmetamųjų dujų 
neįmanoma išvengti gaminant plieną 
aukštakrosnėse; atsižvelgiant į tai, 
rengiant priemones gali būti numatytos 
nemokami leidimai aukštakrosnėms, 
kuriose šios dujos susidaro. Nemokami 
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leidimai išmesti teršalus neišduodami
parduodant pagamintą elektros energiją 
trečiosioms šalims.

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

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

Or. en

Pagrindimas

This brings forward the date by which the Commission must adopt rules for the free 
allocation of allowances. Article 11(1) provides that Member States must submit a finalised 
list of installations and their free allocations to the Commission by 30 June 2011. Given that 
Member States should consult with installations on this list and the general public, the 
proposed period is too short. In addition, free allocation to net sellers of electricity should be 
avoided in order to prevent distortions in the electricity market. Furthermore, energy 
efficiency should be promoted with respect to the issue of waste gases emanating from steel 
production.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal 3 ir 6a dalis elektros energijos 
gamybos įrenginiams, šiltnamio efektą 
sukeliančių išmetamųjų dujų surinkimo 
įrenginiams, transportavimo vamzdynams 
arba saugykloms nemokami leidimai 
nesuteikiami.

Or. en
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Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. naujų 
dalyvių atsargoje rezervuojama 60 
milijonų leidimų, kurie bus suteikiami 
pirmiesiems 12 įrenginių, kurie dar iki 
šios dienos pradėjo komerciniu būdu 
rinkti ir geologiškai saugoti šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas, suteikiant vieną 
leidimą vienai tonai nuolat saugomų dujų 
iki 2016 m. Šiuos 12 įrenginių iki 2013 m. 
sausio 1 d.  nustatys Komisija. 
Ši galimybė suteikiama įrenginiams visoje 
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ES ar trečiosiose šalyse, kurios ratifikavo 
būsimąjį tarptautinį susitarimą. 

Or. en

Pakeitimas 23

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 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 b straipsnio įžanga ir 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2011 m. birželio mėn.
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika. Kartu pateikiami bet 

Ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, atsižvelgdama į tarptautinių 
derybų rezultatus ir tai, kiek dėl jų sumažės 
pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, taip pat pasitarusi su visais 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
analitinę ataskaitą, kurioje įvertina padėtį 
daug energijos suvartojančiuose 
sektoriuose ar jų dalyse, kuriems, kaip 
nustatyta, būdinga didelė rizika prarasti 
didelę rinkos dalį dėl daugiau anglies 
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kokie tinkami pasiūlymai, įskaitant 
pasiūlymus:

išmetančių įrenginių už Bendrijos ribų 
šalyse, kurios nedalyvauja būsimajame 
tarptautiniame susitarime (anglies 
dioksido šaltinių perkėlimo rizika). Kartu 
pateikiami bet kokie tinkami pasiūlymai, 
įskaitant pasiūlymus:

– pakoreguoti tiems sektoriams ar jų 
dalims pagal 10a straipsnį nemokamai 
suteikiamų leidimų dalį;

– pakoreguoti, išlaikyti a padidinti tiems 
sektoriams ar jų dalims pagal 10a straipsnį 
nemokamai suteikiamų leidimų dalį;

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido šaltinių perkėlimo apibrėžtis yra svarbi siekiant gauti svarbų supratimą apie 
tai, kokie pramonės sektoriams daroma įtaka ir kokia ta įtaka. Nemokamų leidimų kiekis gali 
būti nustatytas tik 2009 m. gruodžio mėn. po ŠK derybų Kopenhagoje, po kurių Komisija
pateiks savo anglies dioksido šaltinių perkėlimo ataskaitą. Taigi, šiuo metu nereikėtų daryti 
jokių prezumpcijų.  

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai jos teritorijoje esančių įrenginių, 
kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą ir 
kiekvienam jos teritorijoje esančiam 
įrenginiui nemokamai suteikiamų leidimų 
skaičių, apskaičiuotą pagal 10a straipsnio 1 
dalyje nurodytas taisykles.

1. Iki 2011 m. birželio 30 d. kiekviena 
valstybė narė paskelbia ir pateikia 
Komisijai nacionalines įgyvendinimo 
priemonės, pateikdama jos teritorijoje 
esančių įrenginių, kuriems taikoma ši 
direktyva, sąrašą ir kiekvienam jos 
teritorijoje esančiam įrenginiui kiekvienais 
metais aptariamu laikotarpiu nemokamai 
suteikiamų leidimų skaičių, apskaičiuotą 
pagal 10a straipsnio 1 dalyje nurodytas 
taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Šia dalimi turėtų būti paaiškinta, kad sąraše numatomas metinis skiriamų leidimų skaičius 
kiekvieniems 2013–2020 m. laikotarpio metams.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. The Member States shall only issue 
allowances for free under paragraph 2 
when the national implementation 
measures are accepted by the 
Commission.

Or. en

Pagrindimas

There is a need for the Commission to have a role in approving National Implementation 
Measures (NIMs) to ensure Member States are applying the rules on free allocation to their 
installations in a consistent manner.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki kiekvienų metų vasario 28 d. 
kompetentingos institucijos išduoda tais 
metais paskirstytinus leidimus, kurių 
skaičius nustatomas pagal 10 ir 10a 
straipsnius.

2. Iki kiekvienų metų vasario 28 d. 
kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į savo nacionalines 
įgyvendinimo priemones, išduoda tais 
metais paskirstytinus leidimus, kurių 
skaičius nustatomas pagal 10 ir 10a 
straipsnius.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal priėmimo procedūrą valstybėms narėms reikia numatyti pakankamai laiko iš dalies 
pakeisti savo nacionalines įgyvendinimo priemones, jei Komisija jas atmes.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos, 
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
pagal projektų tipus, kuriuos 2008–
2012 m. pagal Bendrijos sistemą patvirtino 
visos valstybės narės, būtų iškeisti į 
leidimus, kurie galios nuo 2013 m. Gavusi 
prašymą, iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
kompetentinga institucija atlieka tokį 
iškeitimą.

2. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, jie 
gali paprašyti kompetentingos institucijos, 
kad PTEMV ir TMEV, suteikti už 
išmetamųjų teršalų mažinimą iki 2012 m., 
pagal auksinio standarto tipo projektus, 
kuriuos 2008–2012 m. pagal Bendrijos 
sistemą patvirtino visos valstybės narės, 
būtų iškeisti į leidimus, kurie galios nuo 
2013 m. Gavusi prašymą, iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. kompetentinga institucija 
atlieka tokį iškeitimą.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų projektų 
PTEMV, suteiktus už išmetamųjų teršalų 
mažinimą nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, 

3. Jei operatoriai neišnaudoja visų PTEMV 
(TMEV), kuriuos valstybės narės jiems 
leido naudoti 2008–2012 m. laikotarpiu, 
kompetentingos institucijos leidžia 
operatoriams iki 2013 m. parengtų 
auksinio standarto tipo projektų PTEMV, 
suteiktus už išmetamųjų teršalų mažinimą 
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kurie galios nuo 2013 m. nuo 2013 m., iškeisti į leidimus, kurie 
galios nuo 2013 m.

Pirma pastraipa taikoma visiems projektų 
tipams, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės.

Pirma pastraipa taikoma visiems auksinio 
standarto tipo projektams, kuriuos 2008–
2012 m. pagal Bendrijos sistemą patvirtino 
visos valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PTEMV, susijusiems su visais projektų 
tipais, kuriuos 2008–2012 m. pagal 
Bendrijos sistemą patvirtino visos 
valstybės narės, pirma pastraipa taikoma 
iki 2020 m. arba kol tos šalys ratifikuos 
susitarimą su Bendrija (jei tai įvyks 
anksčiau).

PTEMV, susijusiems su visais auksinio 
standarto tipo projektais, kuriuos 2008–
2012 m. pagal Bendrijos sistemą patvirtino 
visos valstybės narės, pirma pastraipa 
taikoma iki 2020 m. arba kol tos šalys 
ratifikuos susitarimą su Bendrija (jei tai 
įvyks anksčiau).

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų vystymąsi. 
Šiuose susitarimuose taip pat gali būti 

6. 5 dalyje nurodytuose susitarimuose 
numatoma Bendrijos sistemoje naudoti 
kreditus, susijusius su atsinaujinančią 
energiją naudojančiomis arba tausiomis 
technologijomis, kurios skatina 
technologijų perdavimą ir darnų vystymąsi. 
Šiuose susitarimuose taip pat gali būti 
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numatyta naudoti kreditus pagal projektus, 
kurių plane numatytas bazinis išmetamųjų 
teršalų kiekis yra mažesnis už išmetamųjų 
teršalų kiekį, kuriam išmesti pagal 10a 
straipsnyje numatytas priemones 
išduodami nemokami leidimai, arba 
mažesnis už Bendrijos teisės aktuose 
nustatytą išmetamųjų teršalų normą.

numatyta naudoti kreditus pagal projektus, 
pvz., tvarios miškininkystės veiklą 
besivystančiose šalyse, su kuriomis 
sudaryta sutartis pagal 5 dalį, kurių plane 
numatytas bazinis išmetamųjų teršalų 
kiekis yra mažesnis už išmetamųjų teršalų 
kiekį, kuriam išmesti pagal 10a straipsnyje 
numatytas priemones išduodami nemokami 
leidimai, arba mažesnis už Bendrijos teisės 
aktuose nustatytą išmetamųjų teršalų 
normą.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/87/EB
11a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kai bus sudarytas tarptautinis 
susitarimas dėl klimato kaitos, Bendrijos 
sistemoje galės būti naudojami tik PTEMV 
iš tą susitarimą ratifikavusių trečiųjų šalių.

7. Nuo 2013 m. Bendrijos sistemoje galės 
būti naudojami tik auksinio standarto
PTEMV ir auksinio standarto TEMV iš 
būsimą tarptautinį susitarimą dėl klimato 
kaitos ratifikavusių trečiųjų šalių. 2008–
2012 m. laikotarpiu pagal Bendrijos 
sistemą numatytos taršos leidimų kvotos 
bus 6,5 proc. mažesnės nei 2005 m. Visi 
operatoriai, kurie, palyginti su jų 
išmetamų teršalų kiekiu, šiuo laikotarpiu 
išnaudoja mažesnę PTEMV ir TEMV dalį 
ir kurie neperkelia taršos leidimų pagal 2 
dalį, gali naudoti tokius kreditus iki 5 
proc. visos jų taršos kiekvienais metais 
nuo 2013 iki 2020 m., kaip ir nauji rinkos 
dalyviai ir nauji sektoriai.

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote užtikrinama, kad visi operatoriai 2013–2020 m. laikotarpiu galėtų naudotis 
aukšto lygio bendro įgyvendinimo (BĮ) ir švarios plėtros mechanizmo (ŠPM) projektais tais 
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atvejais, kai priimančiosios šalys yra ratifikavusios Kopenhagos susitarimą dėl klimato 
kaitos. Operatoriai turi teisę naudoti kreditus iki 5 proc. visos jų metinės taršos arba perkelti 
pagal NPP II jiems suteiktus leidimus. Įmonės tikriausiai pasirinks tai, kas joms suteiks 
daugiau teisių.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) 12 straipsnis papildomas šia 3a 
dalimi:
„3a. Prievolė išduoti taršos leidimą 
netaikoma išmetamųjų teršalų, kurie, kaip 
patvirtinta, surenkami ir išvežami 
nuolatiniam saugojimui sandėlyje, 
turinčiame galiojantį pagal 
Direktyvą2008/xxx/EB dėl anglies 
dioksido geologinio saugojimo išduotą 
leidimą.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/87/EB
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į 21 straipsnyje 
numatytas ataskaitas ir šios direktyvos 
taikymo patirtį, gali iš dalies keisti šios 
direktyvos priedus, išskyrus I priedą. IV ir 
V priedai gali būti iš dalies keičiami, 
siekiant pagerinti emisijos stebėjimą, 
ataskaitų teikimą ir tikrinimą.

Komisija, atsižvelgdama į 21 straipsnyje 
numatytas ataskaitas ir šios direktyvos 
taikymo patirtį, gali iš dalies keisti šios 
direktyvos priedus, išskyrus I ir II priedus. 
IV ir V priedai gali būti iš dalies keičiami, 
siekiant pagerinti emisijos stebėjimą, 
ataskaitų teikimą ir tikrinimą.

Or. en
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Pagrindimas

II priedas – tai politinis sprendimas, todėl jam turi būti taikoma ne komitologijos, oo bendro 
sprendimo procedūra.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2003/87/EB
25 straipsnio 1a ir 1b dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Susitarimai gali būti sudaromi siekiant 
užtikrinti, kad būtų abipusiai pripažįstami 
pagal Bendrijos sistemą išduodami 
leidimai ir leidimai, išduodami pagal kitos
šalies arba federalinei valdžiai atskaitingų 
ar regioninių administracinių vienetų 
privalomas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistemas, kuriomis 
nustatomos didžiausios absoliučiosios 
emisijos ribos.

1a. Susitarimai gali būti sudaromi siekiant 
užtikrinti, kad būtų abipusiai pripažįstami 
pagal Bendrijos sistemą išduodami 
leidimai ir leidimai, išduodami pagal kito 
regiono, šalies arba federalinei ar 
nacionalinei valdžiai atskaitingų 
administracinių vienetų privalomas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemas, kuriomis nustatomos 
didžiausios absoliučiosios emisijos ribos.

1b. Su trečiosiomis šalimis arba federalinei 
valdžiai atskaitingais ar regioniniais 
administraciniais vienetais galėtų būti 
sudaromi neprivalomi susitarimai, kuriais 
būtų užtikrintas leidimų, išduodamų pagal 
Bendrijos sistemą, arba leidimų, 
išduodamų pagal kitas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemas, 
kuriomis nustatomos didžiausios 
absoliučiosios emisijos ribos, 
administracinis ir techninis koordinavimas.

1b. Su regioniniais administraciniais 
vienetais, trečiosiomis šalimis arba 
federalinei ar nacionalinei valdžiai 
atskaitingais administraciniais vienetais 
galėtų būti sudaromi neprivalomi 
susitarimai, kuriais būtų užtikrintas 
leidimų, išduodamų pagal Bendrijos 
sistemą, arba leidimų, išduodamų pagal 
kitas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemas, kuriomis 
nustatomos didžiausios absoliučiosios 
emisijos ribos, administracinis ir techninis 
koordinavimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime patikslinama, kad bus galima susieti nacionalinei valdžiai pavaldžias, bet ne 
federalines, sistemas ir kad regioniniai administraciniai vienetai apima viršvalstybinius 
vienetus.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijai sudarius tarptautinį susitarimą 
dėl klimato kaitos, pagal kurį šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekis 
iki 2020 m. turės būti sumažintas viršijant 
Europos Vadovų Tarybos nustatytą 
mažiausią sumažinimo normą, taikomos 2, 
3 ir 4 dalys.

1. Bendrijai ratifikavus būsimą tarptautinį 
susitarimą dėl klimato kaitos, pagal kurį 
šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų 
dujų kiekis iki 2020 m. turės būti 
sumažintas viršijant Europos Vadovų 
Tarybos nustatytą mažiausią sumažinimo 
normą, taikomos 2, 3 ir 4 dalys.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turėtų būti leidžiama, kad tokie įrenginiai 
naudotų kreditus, atitinkančius patvirtintą 
metinio jų išmetamų teršalų kiekio dalį, 
skirtus tvariai veiklai, kuria siekiama 
sumažinti miškų naikinimą bei padidinti 
jų veisimą ir atželdinimą besivystančiose 
šalyse, remiantis būsimu tarptautiniu 
susitarimu dėl klimato kaitos, kai bus 
parengtos atitinkamos atsakomybės, 
diskontavimo ir pastovumo nuostatos, 
kurios būtų bent jau priimtinos 
kiekvienoje JAV federalinėje prekybos 
išmetamųjų teršalų leidimais sistemoje.

Or. en
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 priedo 3 dalies c punkto iii papunktis
Direktyva 2003/87/EB
I priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

(iii) įterpiamos šios pastraipos:

„Įrenginiai mineralinei arba akmens vatai
gaminti, kurių pajėgumas didesnis nei 20 
tonų per dieną.

Anglies dioksidas

Įrenginiai gipsui džiovinti arba kalcinuoti, 
arba gipso plokštėms ir kitiems gipso 
produktams gaminti, kai eksploatuojami 
kurą deginantys įrenginiai, kurių nominalus 
šiluminis našumas didesnis nei 20 MW.

Anglies dioksidas“

Pakeitimas

(iii) įterpiamos šios pastraipos:

„Įrenginiai mineralinės vatos izoliacinei 
medžiagai gaminti, naudojant stiklą, 
akmenį ir šlaką, kurių lydymo pajėgumas 
didesnis nei 20 tonų per dieną.

Anglies dioksidas

Įrenginiai gipsui džiovinti arba kalcinuoti, 
arba gipso plokštėms ir kitiems gipso 
produktams gaminti, kai eksploatuojami 
kurą deginantys įrenginiai, kurių nominalus 
šiluminis našumas didesnis nei 20 MW.

Anglies dioksidas“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama techninio aiškumo.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Emisijos leidimų sistema jokiu būdu nėra nauja sąvoka ir tikrai nėra vienintelė Europoje. 
Tačiau ES emisijos leidimų sistema (ELS) yra ypatinga tuo, kad tai yra pirmoji tarptautinė ES 
prekybos išmetamųjų CO2 dujų leidimų sistema. Šiuo metu ji apima daugiau nei 10 000 
įrenginių energetikos ir pramonės sektoriuose, kurie bendrai išmeta beveik pusę ES CO2 dujų 
ir 40 proc. visų ES išmetamų šiltnamio dujų. Todėl tai ne be reikalo laikoma ES strategijos 
kovojant su klimato kaita pagrindu.

EU ELS peržiūra yra Komisijos „Klimato ir atsinaujinančios energijos paketo“ dalis, kuris 
buvo patvirtintas šių metų sausio 23 d. Paketą sudaro pasiūlymų projektai dėl pastangų 
pasidalijimo, energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
bei ES ELS direktyvos peržiūros pasiūlymo projektas, t. y. pasiūlymas, kuris yra labai 
subalansuotas, itin pagerina ir praplečia ES ELS.

Šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/87/EB, kuria buvo įkurta ES ELS.1
Tikslas yra sustiprinti, išplėsti ir pagerinti ELS funkcionavimą, kaip vieną iš svarbiausių ir 
ekonomiškai efektyvių priemonių, padėsiančių pasiekti ES tikslą sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį po 2012 m. Šiuos įgaliojimus nustatė 2007 m. kovo 
mėn. Europos Vadovų Taryba, kuri paragino iki 2020 m. sumažinti ES išmetamas dujas 
mažiausiai 20 proc., palyginus su 1990 m. lygiu, arba 30 proc., jei kitos pramoninės šalys 
parodys dideles pastangas vykdant pasaulinį susitarimą kovoti su klimato kaita. Sprendimas 
pradėti derybas siekiant parengti susitarimą įsigaliojus Kioto susitarimui buvo priimtas 
praėjusį gruodžio mėnesį Balyje, JT klimato kaitos konferencijos metu. Būtina, kad 
susitarimas būtų pasiektas tarptautiniu lygmeniu šalių konferencijos susitikimo metu 2009 m. 
Kopenhagoje, kad būtų galima kovoti su šia slegiančia visuotine problema. Jei Europa rodys 
pavyzdį, turėsime ieškoti perspektyvių sprendimų kovojant su klimato kaita, o visapusiškai 
veikianti ES ELS padarys tam labai didelį įnašą. 

Pasiūlymas persvarstyti direktyvą išlaiko ekonominio efektyvumo ir sąžiningumo pusiausvyrą 
tarp sektorių ir valstybių narių bei suteiks daugiau tikrumo pramonei. Juo nustatomas ELS 
dalyvaujančių sektorių išmetamų dujų sumažinimo planas. Geresnis suderinimas suteiks 
sistemai paprastumo ir skaidrumo, todėl ji taps dar patrauklesnė kitoms prisijungiančioms 
šalims ir regionams. 

Pranešėja dėkoja Komisijai už atliktą darbą bei teigiamai vertina Komisijos pasiūlymo bendrą 
sistemą, o taip pat – tikslą sumažinti išmetamų dujų kiekį 21 proc. nei 2005 m. Užbaigus 
derybas dėl tarptautinio susitarimo, bus atlikti savaiminiai ir prognozuojami ribos 
patikslinimai, atspindintys ES įsipareigojimą sumažinti išmetamų dujų kiekį nuo 21 proc. iki 
30 proc. Pranešėjas taip pat teigiamai vertina bendrą, suderintą ribą, 8 metų prekybos 
laikotarpį iki 2020 m. ir tolygų ribos sumažinimą iki 2025 m., kada numatoma peržiūra. 

Atsižvelgiant į aiškias sektoriaus galimybes prireikus perduoti visas teisėtas išlaidas 
vartotojui, energetikos sektoriui pagrįsta nuo 2013 m. leisti visus leidimus parduoti aukcione. 
Be to, iki 2020 m. visi sektoriai turėtų parduoti visus leidimus, nes tai yra efektyviausias ir

                                               
1  Su paskutiniais pakeitimais, padarytais „Siejančioje direktyvoje“ 2004/101/EB.
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skaidriausias leidimų paskirstymo būdas. 

Tačiau yra ir tokių sričių, į kurias pranešėja įtraukė pakeitimų savo pranešime.

1. Reikia daugiau užtikrintumo sprendžiant klausimus dėl sektorių, kurie patiria 
didžiausią anglies dioksido šaltinių perkėlimo įtaką  Reikia, kad Europos įmonės ir 
investuotojai būtų užtikrinti, kad, jei 2009 m. ŠK nepasieks tarptautinio susitarimo, 
jiems neteks šios naštos nešti vieniems. 

Komisija iš naujo persvarstys su sektoriais ir jų dalimis susijusius tarptautinės 
konkurencijos reikalavimus ir iki 2010 m. gruodžio 31 d. pateiks reikalingus 
pasiūlymus, 6 mėnesiais anksčiau negu buvo numatyta.  Šiems sektoriams, kuriems, 
kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido šaltinių perkėlimo rizika, būtų galima 
nemokamai suteikti iki 100 % leidimų, arba būtų galima įdiegti sistemą, pagal kurią 
didelės rizikos įrenginiams būtų sudarytos tokias pat sąlygos kaip ir trečiosiose šalyse. 
Tačiau pranešėja mano, kad pasiūlyme paminėjus tam tikrus sektorius būtų pakenkta 
galimybėms tarptautinių derybų metu pasiekti tarptautinį susitarimą dėl klimato. Be to, 
neturi būti mėginama užkirsti kelią greitu laiku paskelbti išvadas dėl Europos 
Komisijos tyrimo šiuo klausimu. Pranešėja griežčiau apibrėžė anglies dioksido šaltinių 
perkėlimą, siekdama visuotinės naudos aplinkai.

2. Visi operatoriai, kurie, palyginti su jų išmetamų teršalų kiekiu, šiuo laikotarpiu 
išnaudoja mažesnę PTEMV ir TEMV dalį ir kurie neperkelia taršos leidimų, gali 
naudoti tokius kreditus iki 5 proc. visos jų taršos kiekvienais metais nuo 2013 iki 2020 
m., kaip ir nauji rinkos dalyviai ir nauji sektoriai. 2013 - 2020 m. laikotarpiu tarša 
sumažėjo beveik perpus. Be to, tokie planai leidžiami tik šalims, ratifikavusioms 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. Pranešėja norėtų pabrėžti, kad reikia taikyti 
griežtesnius kriterijus, leidžiant tik auksinius standartus PTEMV ir TEMV. Jei 
tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos bus pasiektas, BĮ/ŠPM kreditų suma 
išaugtų.

3. Miškų kirtimas visame pasaulyje didėja nerimą keliančiu greičiu ir negalima nepaisyti 
dėl to į aplinką išmetamo didelio CO2 kiekio. Dėl šios priežasties pranešėja numatė 
didelę pajamų gautų leidimus parduodant aukcione, sumą, kuri bus skirta priemonėms, 
padėsiančioms išvengti miškų kirtimo bei skatinti tvarų miško įveisimą ir atželdinimą 
šalyse, ratifikavusiose tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. 

4. Laivyba įtraukta nebuvo, bus reikalinga poveikio analizė. Didelė problema yra 
patikrintų duomenų apie išmetamų teršalų kiekį trūkumas. Pranešėja numato, kad kol 
laivynas nėra įtrauktas į ES ELS (tai turėtų įvykti ne vėliau kaip 2015 m.), jo 
išmetamieji teršalai turėtų būti įtraukti į Sprendimą dėl valstybių narių įsipareigojimo 
mažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m.  

5. Pranešėja susipažinusi su anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) 
technologijos galimybėmis ir žvelgia į jas kaip į sprendimo sumažinti visuotinį 
išmetamo anglies dioksido kiekį dalį. Taigi, siūloma iki 2015 m. gruodžio 31 d. naujų 
dalyvių atsargoje (angl. NER) rezervuoti 60 milijonų leidimų, kurie bus suteikiami 
pirmiesiems 12 įrenginių, kurie dar iki šios dienos pradėjo rinkti ir geologiškai saugoti 
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šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir kurie yra bet kur Europos Sąjungoje ar trečiosese 
šalyse, kurios ratifikavo tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. 12 bandomųjų 
projektų iki 2013 m. sausio 1 d.  nustatys Komisija. 

6. Leidimų pardavimas aukcionuose turėtų būti pagrindinis jų suteikimo principas, kuris 
turėtų būti pradėtas taikyti energijos sektoriui nuo 2013 m. Kai šilumos ar vėsinimo 
gamintojai gauna nemokamą leidimą šilumos ar vėsinimo gamybai didelio 
naudingumo termofikacijos būdu, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, nemokami 
leidimai taip pat suteikiami elektros energijos gamybai atsižvelgiant į savaiminį
elektros energijos vartojimą siekiant užtikrinti vienodas sąlygas. Nemokami leidimai 
nesuteikiami parduodant pagamintą elektros energiją trečiosioms šalims. Taisyklėmis 
galima numatyti nemokamus leidimus, suteikiamus aukštakrosnėms, kur neįmanoma 
išvengti dujų išmetimo. 

Pranešėja mano, kad politikams, deja, nepavyko iki šiol tinkamai reaguoti į klimato problemą 
ir 2 laipsnių tikslą, aiškiai apibrėžtą mokslinėje literatūroje, IPCC pranešimuose ir N. Sterno 
bei kitų ataskaitose. Šį kartą turime veikti efektyviai, nes nuo mūsų priklauso mūsų vaikų ir 
vaikaičių likimas.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
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IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 
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