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B7-0000/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl ...Komisijos sprendimo, kuriuo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas sektorių ir jų 
pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas, projekto

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/29/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą2,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl ...Komisijos sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas, projekto,

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 dalį ir į 4 dalies b punktą,

A. kadangi, kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB 1 straipsnyje, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų taršos leidimų prekybos sistemos tikslas – taupiai ir ekonominiu požiūriu efektyviai 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją,

B. kadangi Direktyvoje 2009/29/EB pažymima, kad pardavimas aukcione yra pagrindinis 
būdas šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos leidimams paskirstyti, nes surengti 
aukcioną paprasčiausia, taigi aukcionai laikomi ekonominiu požiūriu veiksmingiausia 
sistema,

C. kadangi Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad sektorių ir jų 
pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiams 
nemokamai turėtų būti paskirta iki 100 proc. leidimų kiekio, nustatyto atitinkamose 
ex ante gairėse,

D. kadangi anglies dioksido nutekėjimas siejamas su veiklos, kurios metu išskiriamos 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, perkėlimu iš ES į trečiąsias šalis ir su pasaulinės 
taršos skatinimu4,

                                               
1 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
2 OL L 140, 2009 6 5, p. 63.
3 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
4 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, 

siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos 
taikymo sritį (COM(2008)0016), p. 7.
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E. kadangi, siekiant apibrėžti sektorius ir jų pošakius, kuriems būdinga didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 14 dalyje Komisija 
raginama įvertinti sektorių sugebėjimą pakelti netiesioginių ir tiesioginių išlaidų, 
atsirandančių įgyvendinant minėtąją direktyvą, naštą neužleidžiant didesnės dalies rinkos 
už Bendrijos ribų veikiantiems anglies dioksido nutekėjimo požiūriu ne tokiems 
veiksmingiems įrenginiams,

F. kadangi remiantis Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 15 ir 16 dalyse išdėstytais 
sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
apibrėžties kriterijais reikalaujama atsižvelgti ne tik į didėjančias gamybos sąnaudas, 
kurias lemia papildomos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susidarančios įgyvendinant 
minėtąją direktyvą, bet ir į prekybos su trečiosiomis šalimis intensyvumą,

G. kadangi, remiantis Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 18 dalies nuostatomis, sektorių 
ar jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas turi būti 
sudarytas atsižvelgiant (jei turima atitinkamų duomenų) į tai, kaip tvirtai trečiosios šalys, 
pagaminančios didelę dalį pasaulinės produkcijos, siejamos su sektoriais ar jų pošakiais, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įsipareigoja panašiu mastu 
kaip ir Bendrija ir per tą patį laikotarpį sumažinti taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis atitinkamuose sektoriuose ar jų pošakiuose, taip pat į tai, kokiu mastu šiose 
šalyse veikiančių įrenginių veiksmingumas išmetamo anglies dioksido kiekio požiūriu
gali būti lyginamas su Bendrijos,

H. kadangi, remiantis Komisijos sprendimo projektu, apie 77 proc. ne energetikos 
sektoriuose sukeliamos taršos, kuriai taikoma Bendrijos sistema, būdinga didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, taigi šiuo atveju remiantis atitinkamomis ex ante gairėmis 
100 proc. leidimų gali būti suteikta nemokamai; kadangi Komisija pažymėjo, kad 
2010 m. laikotarpiu ji svarstys galimybę įtraukti į sąrašą daugiau sektorių ar jų pošakių, 
sukeliančių nemažą dalį likusios, ne su energetikos sektoriumi siejamos, taršos, kuriai 
taikoma Bendrijos sistema,

I. kadangi parengus sektorių, kuriems 100 proc. leidimų gali būti skirta nemokamai ir kurie 
atsakingi už beveik 80 proc. gamybos sektoriaus taršos, sąrašą būtų sumažintas prekybos 
taršos leidimais anglies dioksido rinkoje sistemos veiksmingumas, nes ši sistema 
nebebūtų taupi,

J. kadangi Komisijos sprendimo projekte neatsižvelgta į tarptautinių derybų metu prisiimtus 
pažadus, susijusius su tarptautiniu susitarimu dėl klimato, be to, Komisija neįvertino 
susijusių trečiųjų šalių sektorių ar jų pošakių veiksmingumo išmetamo anglies dioksido 
požiūriu,

K. kadangi konkrečių sektorių ar jų pošakių prekybos intensyvumo vertinime galėtų būti 
atspindėti trečiųjų šalių įsipareigojimai ir trečiųjų šalių įrenginių veiksmingumas,

1. nesutinka, kad būtų priimtas ...Komisijos sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas, projektas;
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2. mano, kad Komisijos sprendimo projektas nesuderinamas su Direktyvos 2003/87/EB 
tikslu ir turiniu;

3. ragina Komisiją pateikti iš dalies pakeistą Parlamento priemonės projektą atsižvelgiant į 
trečiųjų šalių įsipareigojimus ir trečiosiose šalyse veikiančių įrenginių veiksmingumą, 
pvz., apskaičiuojant prekybos intensyvumą;

4. ragina Komisiją iš dalies pakeisti savo sąrašo projektą atsižvelgiant į tarptautinį susitarimą 
dėl klimato, taip pat atsižvelgiant į trečiųjų šalių įsipareigojimus ir trečiosiose šalyse 
veikiančių įrenginių veiksmingumą ne vėliau negu per 6 mėnesius po šio tarptautinio 
susitarimo sudarymo;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


