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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0416),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0203/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– 2012 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

                                               
1 OL C ..., ..., p. ....
2 OL C ..., ..., p. ....
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0086.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos Parlamentas 2012 m. kovo 
15 d. rezoliucijoje dėl Konkurencingos 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano 
(2011/2095(INI)) paragino Komisiją 
patvirtinti priemones, kurios padėtų iki 
trečiojo prekybos laikotarpio pradžios 
ištaisyti ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos trūkumus, siekiant, kad 
sistema veiktų, kaip buvo numatyta, ir 
prireikus iš dalies pakeisti reglamentą, 
patvirtintą pagal Direktyvos 
Nr. 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį, 
siekiant įgyvendinti tinkamas priemones, 
tarp jų galėtų būti ir būtino leidimų 
skaičiaus nesuteikimas;
______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0086.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Iki 2011 m. pabaigos susikaupė 955 
milijonai leidimų. Jei nebus imtasi 
struktūrinių priemonių ir nebus pakeista 
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema, šis perteklius dar padidės;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Dėl šio akivaizdaus leidimų 
pertekliaus mažėja anglies dioksido kaina, 
palyginti su pirmine numatyta kaina, ir 
dėl to mažiau skatinama investuoti į ką 
mažo anglies dioksido kiekio technologiją 
ir didintų riziką, kad Europos Sąjunga 
liks priklausoma nuo daug anglies 
dioksido vartojančios infrastruktūros;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos
veikimą, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį;

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos 
nuspėjamumo, reikėtų paaiškinti, kad, 
siekdama užtikrinti tinkamą rinkos 
veikimą, Komisija išskirtinėmis 
aplinkybėmis gali pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti 
aukcionų tvarkaraštį; Komisija neturėtų 
atlikti daugiau kaip vieno tokio 
pritaikymo ir tai galėtų būti atliekama tik 
kartą per aštuonerių metų laikotarpį, 
prasidėsiantį 2013 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Aukcionų tvarkaraščio pritaikymas 
turi būti laikomas trumpalaike, o ne 
struktūrine priemone, kuria būtų 
ketinama kuri galėtų padėti išspręsti ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos rinkos disbalanso klausimą, ir 
pritaikymas neturėtų pakenkti ES
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos stabilumui ir nuspėjamumui;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos paskutinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus Komisija, siekdama užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą, pritaiko kiekvieno 
laikotarpio tvarkaraštį.

Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos veikimą, išimties atveju gali 
pritaikyti laikotarpio, prasidedančio 
2013 m. sausio 1 d. ir nurodyto 13 
straipsnio 1 dalyje, tvarkaraštį. Komisija 
atlieka ne daugiau kaip vieną pritaikymą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Įsigaliojimas
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Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – svarbiausia priemonė, kuria ekonomišku ir 
efektyviu būdu siekiama sumažinti ES pramonės taršą. 2008 m. prasidėjus antrajam prekybos 
laikotarpiui, išmetamų teršalų kiekis sumažėjo 10 procentų. Pradinis politikos sumanymas 
buvo sukurti rinka pagrįstą priemonę, kuria būtų stimuliuojama anglies dioksido kaina, tokiu 
būdu darant teigiamą įtaką investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologiją ir į 
atsinaujinančiąją energiją, dėl kurių sumažėtų išmetamų teršalų kiekis. Tačiau antruoju 
prekybos laikotarpiu sumažėjęs išmetamų teršalų kiekis galėtų labai priklausyti nuo 
ekonomikos nuosmukio, dėl kurio sumažėjo ekonominė veikla ir gamyba, kaip nurodoma 
Komisijos pranešime dėl Europos anglies dioksido rinkos padėties 2012 metais.

Nepaisant to, kad nuo ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pradžios pastebimas 
išmetamų teršalų kiekio sumažėjimas, šiuo metu esama didelių sistemos neatitikimų.
Dabartinė ekonomikos krizė kartu su dideliu išorės anglies dioksido kreditų kiekiu, susijusiu 
su švarios plėtros mechanizmu, ir daugelis reguliavimo nuostatų, susijusių su perėjimu prie 
trečiojo prekybos laikotarpio (2013–2020), nulėmė akivaizdų leidimų perteklių. Iki 2011 m.
pabaigos susidarė 955 milijonų leidimų  perteklius ir numatoma, kad jų daugės.  Kadangi 
leidimų perteklius gerokai viršija paklausą, anglies dioksido kaina nusmuko nuo 30 EUR už 
toną iki 7 EUR už  toną.

Šis anglies dioksido kainos mažėjimas prieštarauja žymiam tvarių mokslinių ir technologinių 
inovacijų didinimui ir todėl tampa veiksniu, dėl kurio mažiau skatinama investuoti į mažo 
anglies dioksido kiekio technologiją ir didėja grėsmė, kad Europos Sąjunga liks priklausoma 
nuo daug anglies dioksido vartojančios infrastruktūros. Pranešėjas, siekdamas išspręsti 
dabartinių ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos neatitikimo klausimą, siūlo 
patvirtinti trumpalaikes ir ilgalaikes priemones. Nors Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, projektas ir ypač aukcionuose parduodamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų kiekio nustatymas 2013–2020 m.
(vadinamoji laikotarpio pabaigos komitologijos priemonė) priklauso pastarajai kategorijai, 
pranešime dėl Europos anglies dioksido rinkos padėties 2012 metais išskiriamos galimos 
struktūrinės priemonės.

Šio pranešimo tikslas – išaiškinti teisines leidimų pardavimo aukcionuose terminų, nurodytų 
Direktyvoje Nr. 87/2003/EB, nuostatas. Pranešėjas mano, kad Komisija turėtų sugebėti 
pritaikyti aukcionų tvarkaraščius pagal Direktyvos Nr. 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies 
nuostatas. Tačiau tokių priemonių patvirtinimas turėtų būti ribotas ir priklausytų tik nuo 
išskirtinių aplinkybių, pavyzdžiui, tokių, su kuriomis šiuo metu susiduria ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema. Be to, pranešėjas, siekdamas užtikrinti, kad nenukentėtų ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos stabilumas ir nuspėjamumas, siūlo, kad 
sprendimas pritaikyti aukcionų tvarkaraščius per trečiąjį ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos prekybos laikotarpį būtų atliekamas tik vieną kartą. Todėl ši siūloma 
trumpalaikė priemonė turėtų būti laikoma ne sprendimu, taikomu esant dabartiniams 
neatitikimams, bet galimybe, kuria iki to laiko, kol bus patvirtintos būtinos ilgalaikės 
struktūrinės priemonės, bus užtikrinamas ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
stabilumas.  


