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ERRATUM 

pranešimas 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų 

kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas 

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

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

Pranešėjas: Ian Duncan 

Nuomonės referentas (*): 

Fredrick Federley, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 

straipsnis 

 

A8-0003/2017 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

11 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) apyvartinių taršos leidimų 

pardavimas aukcionuose išlieka pagrindine 

taisykle, o nemokamas jų paskirstymas yra 

išimtis. Todėl, kaip patvirtino ir Europos 

Vadovų Taryba, aukcionuose skirtų 

parduoti ATL dalis, kuri 2013–2020 m. 

(6) apyvartinių taršos leidimų 

pardavimas aukcionuose išlieka pagrindine 

taisykle, o nemokamas jų paskirstymas yra 

išimtis. Todėl, kaip patvirtino ir Europos 

Vadovų Taryba, aukcionuose skirtų 

parduoti ATL dalis, kuri 2021–2030 m. 
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laikotarpiu sudarė 57 %, neturėtų būti 

mažinama. Komisijos poveikio vertinime18 

ši aukcionuose skirtų parduoti ATL dalis 

aprašoma išsamiau ir nurodoma, kad šiuos 

57 % sudaro ATL, parduodami 

aukcionuose valstybių narių vardu, 

įskaitant naujiems rinkos dalyviams 

atidėtus, bet nepaskirstytus ATL, taip pat 

ATL, skirti elektros energijos gamybai 

modernizuoti tam tikrose valstybėse 

narėse, ir ATL, kurie bus parduodami 

aukcionuose vėliau, nes kol kas jie perkelti 

į Rinkos stabilumo rezervą, sukurtą 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 

(ES) 2015/...19; 

laikotarpiu turėtų sudaryti 57 %, turėtų 

būti sumažinta taikant tarpsektorinį 

korekcinį koeficientą, siekiant apsaugoti 

sektorius, kuriems kyla didžiausia anglies 

dioksido nutekėjimo rizika. Komisijos 

poveikio vertinime ši aukcionuose skirtų 

parduoti ATL dalis aprašoma išsamiau ir 

nurodoma, kad ši 57 % dalis sudaro ATL, 

parduodami aukcionuose valstybių narių 

vardu, įskaitant naujiems rinkos dalyviams 

atidėtus, bet nepaskirstytus ATL, taip pat 

ATL, skirti elektros energijos gamybai 

modernizuoti tam tikrose valstybėse narėse 

ir ATL, kurie bus parduodami aukcionuose 

vėliau, nes kol kas jie perkelti į Rinkos 

stabilumo rezervą, įsteigtą Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 

2015/181419. Turėtų būti įsteigiamas 

Teisingo perėjimo užtikrinimo fondas, 

kuriuo siekiama remti regionus, kuriuose 

didelė darbuotojų dalis dirba nuo anglies 

dioksido priklausantiems sektoriams ir 

kurių BVP yra gerokai mažesnis už 

Sąjungos vidurkį; 

__________________  

18 SEC(2015)XX  

19 Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimas (ES) 2015/... dėl Sąjungos 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemos rinkos stabilumo rezervo 

sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies 

keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 

[…], […], p. […]). 

19 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl 

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemos rinkos stabilumo rezervo 

sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies 

keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 

264, 2015 10 9, p. 1). 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 

 

81 pakeitimas išbraukiamas. 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


