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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 Direktyvą 2003/87/EB nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, 
kurioje, ypač jos 10a straipsnyje, siekiama patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį,

– 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,

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

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

A. 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;

B. kadangi ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių 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);

C. kadangi šie principai buvo aiškiai pabrėžti Europos Teisingu Teismo (toliau ETT) 
praktikoje, o bylos T-374/04 Vokietijos Federacinė Respublika prieš Komisiją 124 punkte 
teigiama, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos „veikimas apibrėžiamas tam tikrais potiksliais, būtent taupių ir ekonomiškai 
efektyvių sąlygų skatinimu, ekonomikos plėtros ir užimtumo bei vidaus rinkos vientisumo 
ir konkurencijos sąlygų užtikrinimu“;

D. kadangi vadovaujantis ETT praktika diskriminacija yra ne tik skirtingas vertinimas esant 
panašioms aplinkybėms, bet ir vienodas vertinimas esant skirtingoms aplinkybėms (žr. 
bylos Nr. 1253/79 Battaglia 37 punktą „teisine prasme diskriminaciją sudaro visiškai 
vienodas dviejų skirtingų padėčių vertinimas arba skirtingas tapačių padėčių vertinimas“), 
taigi, remiantis tuo, kad su šiuo reglamentu susiję asmenys yra objektyviai skirtingose 
padėtyse, jiems reikėtų taikyti skirtingas nuostatas (žr. ETT sprendimą Nr. 152/73 Sotgiu);

E. kadangi sprendimo projekte siūloma pradėti taikyti principą „vienas produktas – vienas 
rodiklis“, kuris nėra vienu iš direktyvos reikalavimų, taip pat sprendimo projekte 
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neatsižvelgiama į skirtumus, atsiradusius dėl įvairaus ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos sektoriuose naudojamo gamybos procesų 
pobūdžio, taigi šiame pasiūlyme pažeidžiamas vienas pagrindinių ES teisės principų –
lygybė ir nediskriminavimas;  

F. kadangi sprendimo projekte gamtinės dujos laikomos etaloniniais degalais, vykdant du 
vienodus gamybos procesus, kuriuose galima naudoti gamtines dujas ir kitą kurą, kurį 
vartojant išmetama daugiau teršalų, gamtines dujas naudojantys gamintojai bus geresnėje 
padėtyje, negu tie, kurie naudos, pavyzdžiui, anglis, net, jeigu pastarieji naudotų visiškai 
šiuolaikines technologijas, ir kadangi tai prieštarauja direktyvos idėjai, be to lemia vidaus 
rinkos konkurencijos iškraipymus;

G. kadangi per griežtų rodiklių taikymas neatsižvelgiant į, inter alia, geografinius ypatumus, 
gali lemti tai, kad bus pažeistas proporcingumo principas, kadangi įrenginiams bus 
skiriama mažiau lėšų negu reikia pasiekti direktyvoje numatytiems teršalų ribų tikslams;

H. kadangi valstybėms narėms, kuriose anglys yra pagrindinis kuras, pradėti vartoti gamtines 
dujas, kaip etaloninį kurą reiktų vidaus rinkos konkurencijos iškraipymus ir būtų tas pats, 
kaip derėtis dėl konkrečių geopolitinių aplinkybių, kurioms esant veikia valstybės narės 
rinka;

I. kadangi savo sprendimuose bylose T-183/07 Lenkija prieš Komisija (88 punktas), T-
263/07 Estija prieš Komisiją (53 punktas) ir T-374/04 Vokietija prieš Komisiją (80 
punktas) ETT teigė, kad Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos savo įgaliojimus, 
gali pasirinkti priemones, kurios, jų manymu, tinkamiausios, atsižvelgiant į ypatingas 
nacionalinės energetikos rinkos sąlygas, toje direktyvoje [2003/87/EB] nustatytam tikslui 
pasiekti;

J. kadangi sprendimo projekte rodikliai buvo nustatyti neatsižvelgiant į tokius veiksnius, 
kaip kuras ir geografiniai veiksniai, tai gali sukelti papildomą ekonominę naštą ir padidinti 
anglies dioksido nutekėjimo pavojų, taip pat papildomus išmetamų CO2 dujų kiekius, 
kadangi gaminių iš trečiųjų šalių importas į valstybes nares taip pat turės neigiamą poveikį 
aplinkai, o tai prieštarauja direktyvai;

K. kadangi tai, kaip Komisija nustato suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų 
paskirstymo pereinamuoju laikotarpiu taisykles, turėtų spręsti techninę problemos puse ir 
neturėti jokių politinių pasekmių, 

1. mano, kad Komisijos sprendimo projektas nesuderinamas su Direktyvos 2003/87/EB su 
pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/29/EB, tikslu ir turiniu ir su proporcingumo 
principu; 

2. 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;

3. rekomenduoja išbraukti veiksnius, skirtus dar labiau griežtinti rodikliams, kurie pagrįsti 
10 proc. efektyviausių įrenginių vidutiniu našumu, ir į Komisijos sprendimo projektą 
įtraukti kuro korekcijos koeficientą, suderintą su minėtaisiais ETT sprendimais;

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



PE458.645v01-00 4/4 RE\856919LT.doc

LT


