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B7-0000/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos anglies dioksido rinkos padėties 2012 m.
(2013/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl Europos anglies dioksido rinkos padėties 2012 
m. (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Europos anglies dioksido rinkos padėtis 2012 m.“1,

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Galimybių sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
vertinimas“ (COM(2010) 265),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 7–18 d. Kopenhagoje (Danija) vykusią penkioliktąją 
JTBKKK šalių konferenciją (angl. COP 15) ir į penktąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. COP/MOP 5), taip pat į 
Kopenhagos susitarimą,

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/101/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, dėl Kioto protokolo projektų 
mechanizmų3,

– 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 sistemą4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/101/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos 
veiklos rūšys5,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo laikinai nukrypstama 
nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 

                                               
1 COM(2012) 652
2 OL L 275, 2003 10 25, р. 32.
3 OL L 338, 2004 11 13, р. 18.
4 OL L 140, 2009 6 5, p. 63.
5 OL L 8, 2009 1 13, р. 3.
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sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio mėn. ES klimato kaitos ir energetikos dokumentų 
rinkinį, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 
2050 m. plano2,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Energetikos veiksmų planas iki 
2050 m. – energija ateičiai“3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB buvo sukurta Europos 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema, kad būtų 
skatinamas taupus ir ekonomiškai efektyvus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimas,

B. kadangi vadovaudamasi Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 dalimi ir 29 straipsniu 
Komisija stebi, kaip veikia Europos anglies dioksido rinka, ir kasmet pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje aptariama, kaip veikia anglies dioksido rinka, 
įskaitant aukcionų vykdymą, jos likvidumą ir parduotų apyvartinių taršos leidimų kiekį, 

C. kadangi valstybėms narėms, energetikos sektoriui, pramonės sektoriui ir piliečiams reikia 
turėti aiškią nuomonę apie ES klimato ir energetikos politikos kryptį, įskaitant 2030 m. 
orientyrus ir tikslus, kad galėtų padidinti ilgalaikių investicijų planavimo tikrumą ir 
stabilumą, 

D. kadangi norint panaikinti dabartinį rinkos disbalansą ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemoje (LPS) reikia imtis struktūrinių priemonių,

1. atkreipia dėmesį į Komisijos ataskaitą dėl Europos anglies dioksido rinkos padėties 
2012 m., kurioje pateikiamos struktūrinių priemonių, skirtų ES LPS stiprinti ir jos 
veiksmingumui didinti, pasirinkimo galimybės;

2. ragina Komisiją kuo anksčiau pasiūlyti teisės aktų, skirtų LPS stiprinti; 

3. ragina Komisiją kiek įmanoma greičiau pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl Sąjungai skirtos 2030 m. klimato ir energetikos politikos sistemos;
mano, kad šie pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų derėti su 
ekonomiškai efektyviu būdu siekti ES CO2 sumažinimo iki 2050 m. tikslo; 

Anglies dioksido rinkos padėtis

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0086.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2013)0088.
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4. pažymi, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. LPS trečiasis etapas veikia pagal naują sistemą, 
įskaitant bendrą visoje ES taikomą viršutinę apyvartinių taršos leidimų skaičiaus ribą, 
aukcionus kaip pagrindinę apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sistemą, suderintas 
paskirstymo taisykles, griežtesnes naudoti leidžiamų tarptautinių kreditų taisykles ir 
bendrą Sąjungos elektroninį registrą;

5. pažymi, kad LPS yra likvidi rinka, turinti veikiančią struktūrą, ir todėl techniškai veikia 
taip, kaip sukurta; pažymi, kad tikslas – iki 2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – bus pasiektas;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl to, jog kai kurios valstybės narės skiria per daug leidimų kai 
kuriems sektoriams ir dėl ekonominės krizės mažėja pramonės gamyba, taip pat dėl 
laikinų priemonių, kurių imtasi dėl perėjimo prie trečiojo LPS, ir dėl suteikiamų 
tarptautinių kreditų, rinkoje susidarė leidimų perteklius; pažymi, kad LPS antrasis ir 
trečiasis etapai yra susiję, o to pasekmė yra ta, kad leidimų perteklius ilgus metus darys 
poveikį LPS;

7. primena, kad iki 2012 m. pabaigos LPS susikaupė beveik 2 mlrd. leidimų perteklius ir kad 
tas perteklius tik didės, jei nebus imtasi struktūrinių priemonių;

8. dėl šio akivaizdaus leidimų pertekliaus mažėja anglies dioksido kaina, palyginti su 
pirmine numatyta kaina, ir dėl to mažiau skatinama investuoti į mažo anglies dioksido 
kiekio technologijas ir didėja rizika, kad Europos Sąjunga liks priklausoma nuo daug 
anglies dioksido išmetančios infrastruktūros; pripažįsta, kad perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos yra vienas svarbiausių uždavinių, visų pirma 
energijai imliai pramonei, bet inovacijos nesiūlomos dėl mažos anglies dioksido kainos;

Struktūrinės priemonės 

9. pripažįsta, kad LPS dabar yra pagrindinė, nors ir ne vienintelė, priemonė pramonės 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti ir investicijoms į saugias ir 
tvarias mažo anglies dioksido kiekio technologijas skatinti; 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina toliau tobulinti LPS struktūrą siekiant padidinti jos 
gebėjimą reaguoti į ekonomikos nuosmukius ir pakilimus, atkurti investuotojų 
pasitikėjimą ir sustiprinti rinka grindžiamas investicijų paskatas mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų srityje; primena, kad reikia ilgalaikės, nuspėjamos ir patikimos 
sistemos;

11. pripažįsta, kad LPS kelia nenumatytų problemų ir kad taršos leidimų pertekliaus kaupimas 
daugeliui metų nuslopins paskatas investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio 
technologijas skatinti; pažymi, kad tai kelia pavojų LPS, kuri yra pagrindinė ES priemonė, 
skirta išmetamųjų teršalų kiekiui mažinti taip, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos 
konkuruojančioms technologijoms, įmonėms būtų palikta teisė pačioms pasirinkti taršos 
mažinimo strategiją ir būtų numatomos konkrečios kovos su anglies dioksido nutekėjimu 
priemonės, efektyvumui;

12. ragina Komisiją imtis priemonių, kuriomis būtų šalinami apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos trūkumai ir sudaromos sąlygos šiai sistemai veikti taip, kaip buvo 
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numatyta iš pradžių; siūlo į šias priemones įtraukti:

a) kuo greičiau pateikti Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje, be kita ko, nagrinėjamas 
poveikis paskatoms investuoti į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir anglies 
dioksido nutekėjimo rizika,

b) kuo greičiau pasiūlyti teisės aktus, kuriais remiantis kasmečio tolygaus 1,74 proc. 
mažinimo reikalavimas būtų kuo anksčiau pakeistas tokia verte, kurios pakaktų tam, 
kad būtų laikomasi su tikslu iki 2050 m. sumažinti anglies dioksido kiekį susijusių 
reikalavimų,

c) toliau gerinti kompensacinių mechanizmų taikymą, pvz., ribojant galimybę naudotis 
kompensacijomis, kuriomis subsidijuojami Europos Sąjungos pramonės konkurentai, 
t. y. hidrofluorangliavandenilių (HFC) srityje,

d) parengti ir paskelbti aukcione parduodamų leidimų pradinės kainos nustatymo naudos 
įvertinimą,

e) imtis priemonių siekiant padidinti svarbios informacijos įvestį ir LPS registro 
skaidrumą, siekiant suteikti galimybę veiksmingiau stebėti ir vertinti susijusią veiklą;

Tarptautinis matmuo

13. atkreipia dėmesį į tai, kad struktūrinės reformos, skirtos sklandžiai veikiančiai ES LPS 
sukurti, yra labai svarbios, kad ES galėtų išlaikyti pirmaujantį vaidmenį klimato kaitos 
srityje ir kad keletas šalių, pvz., Kinija ir Australija, taikytų arba kurtų teisės aktus, kuriais 
pagal ES LPS pavyzdį būtų pradėta taikyti jų pačių susikurta apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema; atsižvelgdamas į tai primena, kad be stabilios ir nuspėjamos apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos kyla rizika ES klimato politikos patikimumui;

14. ragina ES ir jos partneres artimiausioje ateityje rasti veiksmingiausią būdą ES LPS ir kitų 
su pasauline anglies dioksido rinka susijusių prekybos sistemų ryšiams skatinti, 
užtikrinant didesnę taršos mažinimo būdų įvairovę, geresnį rinkos mastą ir likvidumą, 
skaidrumą ir pagaliau veiksmingą išteklių paskirstymą;

Anglies dioksido nutekėjimas

15. pažymi, kad geriausia apsaugos nuo anglies dioksido nutekėjimo priemonė būtų efektyvūs 
pasaulinio masto veiksmai, be to, reikia atidžiai stebėti padėtį, kad Europos Sąjungoje 
išliktų tvirtas pramonės pagrindas;

16. pažymi, kad prieš atliekant bet kokius struktūrinius LPS pakeitimus reikėtų nuodugniai 
įvertinti ekologines, ekonomines ir socialines pasekmes ir poveikį investicijoms į mažo 
anglies dioksido kiekio technologijas, elektros energijos kainoms ir daug energijos 
naudojančių pramonės šakų konkurencingumui, visų pirma atsižvelgiant į anglies dioksido 
nutekėjimo pavojų;

17. pabrėžia, kad norint dar labiau sušvelninti galimą anglies dioksido nutekėjimo pavojų, 
dalis LPS aukcionų pajamų galėtų būti atidedama daug kapitalo reikalaujančioms 
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investicijoms į pažangiausias technologijas energijai imliuose sektoriuose ar kitų darbo 
vietų kūrimo priemonių skatinimui;

°

°         °

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


