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8.2.2017 A8-0003/142 

Pakeitimas 142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 punktas 

Direktyva 2003/87/EB 

9 straipsnio 2 ir 3 dalys 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Nuo 2021 m. linijinis koeficientas yra 

2,2 %.“ 

„Nuo 2021 m. linijinis koeficientas yra 

2,2 % ir bus peržiūrimas siekiant jį 

padidinti iki 2,4 % ne anksčiau kaip 2024 

m.“ 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/143 

Pakeitimas 143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3)  Europos Vadovų Taryba 

patvirtino, kad gerai veikianti, reformuota 

ES ATLPS, turinti rinkos stabilizavimo 

priemonę, bus pagrindinė Europos 

priemonė šiam tikslui pasiekti, numatant 

nuo 2021 m. taikyti 2,2 % metinį mažinimo 

koeficientą ir ne panaikinti nemokamų 

ATL skirstymą, bet po 2020 m. ir toliau 

taikyti dabartines priemones , siekiant 

išvengti anglies dioksido nutekėjimo, kurį 

gali lemti įgyvendinama klimato politika, 

kol kitos ekonomiškai stipriausios 

valstybės nesiims palyginamų pastangų, ir 

kartu nemažinti aukcionuose 

parduodamų ATL dalies. Aukcionuose 

parduotina ATL dalis teisės aktuose turėtų 

būti nurodoma kaip procentinis dydis, 

siekiant sudaryti sąlygas tvirčiau planuoti 

investicinius sprendimus, padidinti 

skaidrumą ir visą sistemą padaryti 

paprastesnę ir suprantamesnę. 

(3) gerai veikianti, reformuota ES 

ATLPS kartu su pagerinta rinkos 

stabilizavimo priemone bus pagrindinės 

Europos priemonės šiam tikslui pasiekti, 

numatant nuo 2021 m. taikyti 2,2% metinį 

mažinimo koeficientą ir ne panaikinti 

nemokamų ATL skirstymą, bet po 2020 m. 

ir toliau taikyti dabartines priemones, 

siekiant išvengti anglies dioksido 

nutekėjimo, kurį gali lemti įgyvendinama 

klimato politika, kol kitos ekonomiškai 

stipriausios valstybės nesiims palyginamų 

pastangų. Aukcionuose parduotina ATL 

dalis teisės aktuose turėtų būti nurodoma 

kaip procentinis dydis, kuris turėtų mažėti 

taikant tarpsektorinį korekcinį 

koeficientą, siekiant sudaryti sąlygas 

tvirčiau planuoti investicinius sprendimus, 

padidinti skaidrumą, visą sistemą padaryti 

paprastesnę ir suprantamesnę ir apsaugoti 

tuos sektorius, kuriems kyla didžiausia 

anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl 

tarpsektorinio korekcinio koeficiento. Tos 

nuostatos turėtų būti peržiūrimos pagal 

Paryžiaus susitarimą ir prireikus 

atitinkamai pakeistos siekiant įvykdyti 

Sąjungos įsipareigojimus klimato srityje 

pagal tą susitarimą; 
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Or. en 
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8.2.2017 A8-0003/144 

Pakeitimas 144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 

dioksido kiekio technologijas 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 6 punktas  

Direktyva 2003/87/EB 

10b straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  (1ba) Įgyvendindama Paryžiaus 

susitarimo 6 straipsnio 2 dalį Europos 

Komisija savo ataskaitoje, kurią ji turi 

parengti pagal 28aa straipsnį, įvertins 

klimato kaitos švelninimo politikos, 

įskaitant rinka paremtus metodus, 

plėtojimą trečiosiose šalyse ir regionuose 

ir tos politikos poveikį Europos pramonės 

konkurencingumui. 

(1bb) Jei šioje ataskaitoje bus padaryta 

išvada, kad išlieka didelė anglies dioksido 

nutekėjimo rizika, Komisija prireikus 

pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto, kuriuo 

nustatoma anglies dioksido pasienio 

koregavimo priemonė, kuri turi visiškai 

atitikti PPO taisykles, paremta galimybių 

studija, kuri būtų pradedama atlikti tada, 

kai ši direktyva paskelbiama 

Oficialiajame leidinyje. Šiuo mechanizmu 

į ES ATLPS būtų įtraukiami produktų, 

gaminamų pagal 10a straipsnį 

nustatytuose sektoriuose ar pošakiuose, 

importuotojai. 

 

Or. en 
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