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Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos sprendimo, kuriuo pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10a straipsnį nustatomos visai Sąjungai taikomos suderinto nemokamo 
apyvartinių taršos leidimų paskirstymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklės, projekto 

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/29/EB, nustatančią šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvą 96/61/EB1 (su pakeitimais), ir ypač į jos 1 ir 10 a straipsnius,

- atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 24 d. Komisijos sprendimą 2010/02/ES kuriuo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas sektorių ir jų pošakių, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas2,

- atsižvelgdamas į Komisijos sprendimo, kuriuo pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį 
nustatomos visai Sąjungai taikomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų 
paskirstymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklės, projektą (toliau – Komisijos sprendimo 
projektas), 

- atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką3, 5a straipsnio 3 dalies b 
punktą,

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

A. kadangi Parlamentas džiaugiasi klimato ir energetikos dokumentų rinkinyje numatytais 
tikslais ir juos remia; šio dokumentų rinkinio, ypač Direktyvos 2009/29/EB, kurios 
pradinis tikslas buvo nuo 2005 m. iki 2020 m. palaipsniui sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 21 proc. siekiant nepakenkti Europos pramonės konkurencingumui, 
patvirtinimą 2008 m. rėmė Tarybai pirmininkavusi Prancūzija;

B. kadangi Europos Sąjungos Sutarties 5 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad pagal 
proporcingumo principą Europos Sąjungos institucijų, ypač Komisijos, „veiksmų turinys 
ir forma neviršija to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų“;

C. kadangi ekonominė ir finansų krizė neigiamai paveikė pramonės šakų konkurencingumą ir 
kadangi reikia apsaugoti ES pramonės šakas ir vengti joms užkrauti papildomą naštą, kuri 
galėtų sumažinti jų konkurencingumą;

                                               
1 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
2 OL L 1, 2010 1 5, p. 10.
3 OL L 184, 1999 07 17, p. 23.
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D. kadangi, kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 
2009/29/EB, 1 straipsnyje, šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos leidimų prekybos 
sistemos tikslas – taupiai ir ekonominiu požiūriu veiksmingai mažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir šį mažinimą atlikti palaipsniui ir nuspėjamai iki 2020 m., 
kad būtų išsaugotas pramonės konkurencingumas, ir kadangi šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų taršos leidimų prekybos sistemos ekonominis efektyvumas turėtų būti kuo didesnis 
(Direktyvos 2009/29/EB 13 ir 15 konstatuojamosios dalys) ir reikėtų užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymui Bendrijos vidaus rinkoje (Direktyvos 2009/29/EB 17 
konstatuojamoji dalis);

E. kadangi Komisija naftos perdirbimo, naftos chemijos ir trąšų pramonės šakas, taip pat 
kalkių, geležies, plieno ir kitus sektorius laiko tais sektoriais ir jų pošakiais, kuriems 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta Direktyvoje 2010/2/EB;

F. kadangi pagal savo Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį Parlamentas nepritaria Komisijos 
sprendimo projektui dėl to, kad jis nesuderinamas su pagrindinių priemonių tikslu ir 
turiniu ir su proporcingumo principu;

G. kadangi Komisijos sprendimo projektą reikia pakeisti taip, kad jame būtų numatyta 
palaipsnis įgyvendinimas laikantis Direktyvos 2009/29/EB nuostatų, susijusių su 
rodikliais, numatytais naftos perdirbimo, naftos chemijos ir trąšų pramonės sektoriams, ir 
atsižvelgiant į geografines problemas bei į kalkių, dolomito ir anglių sektorių ypatumus; 

Naftos perdirbimo, naftos chemijos ir trąšų sektoriai: pasekmės, kurios gali atsirasti ne 
palaipsniui taikant rodiklius 

H. kadangi ES esančios azoto rūgšties ir amoniako gamyklos, kurios iki šiol veiksmingai 
naudoja senesnes gamybos technologijas, galėjo būti uždarytos remiantis tuo, kad jas 
modernizuoti taip, kad būtų laikomasi spendimo projekte numatytų rodiklių, per numatytą 
laikotarpį ekonomiškai neveiksminga;

I. kadangi Komisijos sprendime numatoma nedelsiant, nuo 2013 m., kiekviename sektoriuje 
taikyti rodiklius, kurie pagrįsti 10 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio požiūriu 
efektyviausių įrenginių aritmetiškai vidutiniu našumu;  

J. kadangi jeigu šie rodikliai bus taikomi nedelsiant, atsiras 25 proc. nemokamo apyvartinių 
taršos paskirstymo trūkumas (30 proc. – jeigu reikalavimas apims ir elektros gamybą) ir 
10 proc. padidės veiklos sąnaudos; kadangi šiuos reikalavimus taikant palaipsniui naftos 
perdirbimo ir naftos chemijos sektoriams būtų sudaryta galimybė per 2013–2016 m. 
laikotarpį sumažinti metinius finansinius nuostolius apie 60 proc.; ir kadangi šių dviejų 
rodiklių ir etalonų taikymas nedelsiant ir ne palaipsniui visai Europos trąšų pramonės 
sektoriaus šakoms reikštų papildomus 360 mln. eurų; 

K. kadangi jeigu rodikliai bus taikomi nedelsiant, nuo 2013 m., tai gali turėti tikrą socialinį ir 
ekonominį poveikį naftos perdirbimo, naftos chemijos ir trąšų pramonės sektoriams; 
kadangi šių pramonės šakų įrenginiams kiltų grėsmė būti uždarytais dėl nepakankamų 
investicijų, tai kenktų konkurencingumui, funkcijų vykdymas būtų perduotas kitiems 
asmenims ir išaugtų perdirbtų naftos produktų importas iš valstybių, kuriose aplinkos 
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apsaugos standartai žemesni nei Europos; kadangi taip Europos Sąjunga pakenktų savo 
pagrindiniams tikslams, kurie yra susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio 
klimato kaitai mažinimu ir pramonės šakų bei jų konkurencingumo apsauga; kadangi 
Komisija, skaičiuodama rodiklius turėtų užtikrinti, kad būtų naudojami paskutiniai 
moksliniai duomenys, susiję su pasaulinio atšilimo galimybėmis, kaip nurodyta pačioje 
direktyvoje;

L. kadangi tie sektoriai ir jų pošakiai, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, yra labiausiai pažeidžiami ir Komisijos sprendime 2010/2/ES numatytas jų sąrašas 
bus svarstomas iš naujo;

Kalkių ir dolomito sektoriai

M. kadangi kalkių ir dolomito sektoriai yra ypač svarbūs sektoriai Graikijoje; ir kadangi 
80 proc. kalkių ir dolomito gamybos naudojama veiksmingoms antiseisminėms 
statybinėms medžiagoms, be kurių negalėtų apsieiti tos valstybės narės, kuriose seisminis 
aktyvumas didelis, pavyzdžiui, Graikija ir pietų Italija;

N. kadangi Komisijos sprendimo projekte kalkių ir dolomito sektoriui numatomas rodiklis 
pagrįstas technologijomis, pagal kurias naudojamos gamtinės dujos; ir kadangi šios 
technologijos yra ribojančios, nes gamtinės dujos yra netinkamas kuras kalkių, skirtų 
antiseisminėms statybinėms medžiagoms, gamybai;   

O. kadangi 95 proc. kalkių gamybos įrenginių neturi prieigos prie gamtinių dujų tinklų ir, 
jeigu taikant rodiklį nebus atsižvelgta į geografinį kriterijų, kalkių ir dolomito pramonės 
sektoriai ne tik turės daug papildomų ekonominių išlaidų, bet ir išaugs jų išskiriamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kadangi kalkės bus vežamos iš tų trečiųjų šalių, 
kurių aplinkos apsaugos standartai ne tokie griežti;

Dujų atliekos 

P. kadangi Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalyje numatomi nemokami apyvartiniai 
taršos leidimai energijos gaminimui iš dujų atliekų;

Q. kadangi Komisijos sprendimo projekte nesilaikoma šio reikalavimo, kadangi numatoma, 
jog tik dalis apyvartinių taršos leidimų energijos gaminimui iš dujų atliekų bus nemokami;

Nesuderinamumas su Direktyvos 2009/29/EB tikslu ir turiniu

R. kadangi tai, jog Komisijos sprendime neatsižvelgta į reikalavimą rodiklius naftos 
perdirbimo, naftos chemijos ir trąšų pramonės sektoriams taikyti palaipsniui, 
nesuderinama su pagrindinės priemonės tikslu ir turiniu, nes Direktyvoje 2009/29/EB 
numatyta, jog šie rodikliai bus taikomi palaipsniui; kadangi Komisija turėtų atlikti šių 
rodiklių taikymo nedelsiant sektoriams ir jų pošakiams, kuriems būdinga didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, techninio ir ekonominio poveikio vertinimą ir turėtų pakeisti 
savo sprendimo projektą numatydama jį taikyti palaipsniui sektoriams, kuriems būdinga 
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didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika;

Proporcingumo principo pažeidimas 

S. kadangi Komisijos sprendimo projekte nebuvo atsižvelgta į prieigos prie kuro problemas, 
geografinius ypatumus ir kuro efektyvumo paveiktuose sektoriuose lygį, tai reiškia, kad 
buvo pažeistas proporcingumo principas;

T. kadangi Komisija, rengdama savo sprendimo projektą, viršijo tai, kas būtina siekiant 
tikslo sumažinti išlakas kalkių ir anglių sektoriuose ir nesilaikė proporcingumo principo;

U. kadangi nustatant rodiklius visas išmetamas dujų atliekose esantis anglies dioksidas turėtų 
būti priskiriamas plieno gamybos procesams, taigi Komisijos sprendimo projektas yra 
nesuderinamas su Direktyvos 2009/29/EB 10 a straipsnio tikslu ir turiniu ir jame 
nesilaikoma proporcingumo principo;

1. prieštarauja tam, kad būtų patvirtintas Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10a straipsnį nustatomos visai Sąjungai taikomos suderinto nemokamo 
apyvartinių taršos leidimų paskirstymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklės, projektas;

2. mano, kad Komisijos sprendimo projektas nesuderinamas su Direktyvos 2003/87/EB 
tikslu ir turiniu ir pažeidžia proporcingumo principą;

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


