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Neprieštaravimas įgyvendinimo priemonei: Sąjungos registro įsteigimas  

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo įsteigiamas Sąjungos 

registras, projektui (D054274-02 – 2017/3013(RPS)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo įsteigiamas Sąjungos registras (D054274-02), 

projektą, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2003/87/EB, nustatančią prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 

leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB1, ypač į 

jos 12 ir 19 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į minėtos direktyvos 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto 2017 m. 

lapkričio 30 d. pateiktą nuomonę,  

– atsižvelgdamas į Komisijos 2017 m. gruodžio 5 d. laišką, kuriame ji prašo pareikšti, jog 

Parlamentas neprieštaraus reglamento projektui, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 2018 m. 

sausio 11 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui, 

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 

Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką2 5a straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 

rekomendaciją dėl sprendimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 4 dalies d punktą ir 105 

straipsnio 6 dalį, 

– atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir 

ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2018 m. sausio 17 d., nebuvo 

                                                 
1  OL L 275, 2003 10 25, p. 32. 
2  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 



 

 

pareikšta prieštaravimų, 

A. kadangi, siekiant išsaugoti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (toliau – ES 

ATLPS) aplinkosauginį naudingumą, ES ATLPS priklausantiems orlaivių naudotojams 

ir kitiems veiklos vykdytojams draudžiama naudoti leidimus, išduotus valstybės narės, 

kurios įsipareigojimai orlaivių naudotojų ir kitų veiklos vykdytojų atžvilgiu nustoja 

galioti ir todėl turėtų būti patvirtintos būtinos apsaugos priemonės; 

B.  kadangi Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsniu Komisija įgaliojama taikant reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu priimti priemones dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų 

sistemos;  

C. kadangi 2017 m. gruodžio 8 d. Komisija oficialiai pateikė Parlamentui Komisijos 

reglamento, iš dalies keičiančio Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo 

įsteigiamas Sąjungos registras (taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimamos 

priemonės projektas), projektą ir taip pradėjo trijų mėnesių tikrinimo laikotarpį, per kurį 

Parlamentas gali pareikšti prieštaravimą tam teisės akto projektui; 

D. kadangi į priemonės, priimamos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu, projektą 

įtrauktos apsaugos priemonės turėtų įsigalioti skubos tvarka, kad būtų galima pradėti 

taikyti priemones ir nemokamai suteikti leidimus, juos gauti mainais už tarptautinius 

kreditus ar parduodi aukcione 2018 m., ir kadangi Parlamentui visiškai pasinaudojus 

turimu trijų mėnesių tikrinimo laikotarpiu neliktų pakankamai laiko tam, kad pagal 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimamos priemonės projektas įsigaliotų dar prieš 

tai, kai 2018 m. bus pradedami išduoti leidimai; 

1. pareiškia, jog neprieštarauja Komisijos reglamento projektui; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Komisijai ir susipažinti – Tarybai. 


