
 

 

P7_TA(2013)0543 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo 

aukcionuose terminai ***I 

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija 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 2012 m. lapkričio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1,  

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,  

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Konkurencingos 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 20 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą 

pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 

straipsnio 4 dalį, 

– 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 (A7-0046/2013), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją3; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

                                                 
1 OL C 11, 2013 1 15, p. 87. 
2  OL C 251 E, 2013 8 31, p. 75. 
3  Ši pozicija atitinka 2013 m. liepos 3 d. priimtą pakeitimą (Priimti tekstai, 

P7_TA(2013)0310). 



 

 

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

parlamentams. 

 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0202 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. gruodžio 10 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2013/ES, kuriuo iš 

dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Sprendimą Nr. 1359/2013/ES.) 

 


