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TRUMPAS PAGRINDIMAS

A. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 

Viena iš ES institucijų tvirčiausiai ir atkakliausiai skatinamų politikos krypčių – būtent 
aplinkos apsauga ir kovos su klimato kaita politika tiek Europos Sąjungos, tiek tarptautiniu 
lygmeniu. Tai rodo įvairios priimtos teisinės ir ekonominės priemonės, o aukščiausiu 
reguliavimo lygmeniu – ES sutarties 3 straipsnio 2 dalis ir visa tam skirta viena SESV 
antraštinė dalis.

2009 m. ES patvirtino klimato kaitos ir energetikos teisės aktų paketą, siekdama įgyvendinti 
2007 m. ES vadovų iškeltus tikslus, pavyzdžiui, iki 2020 m. 20 proc. (palyginti su 1990 m.) 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, užtikrinti, kad 20 proc. ES 
energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, ir 20 proc. pagerinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

Todėl itin svarbi Direktyva 2003/87 (ir vėlesni jos pakeitimai), nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą. Įsigaliojus šiai direktyvai, apmokestinimo 
priemonių politikos iš dalies atsisakyta ir labiau siekiama sukurti tokią vidaus rinką, kurioje 
derybos dėl apyvartinių taršos leidimų vyktų ne tarp valstybių, bet tarp šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas gaminančių subjektų. 

Rinka suteikia galimybę apriboti leidžiamą bendrą išmetamų dujų kiekį, nes galima apriboti 
apyvartinių taršos leidimų skaičių. Išduodant leidimus įgyvendinamas principas „teršėjas 
moka“. Taršos išlaidas turi padengti tie, kas ją sukelia, o ne visa visuomenė; tai reiškia, jog 
įmonės, siekdamos, kad jų išmetamų dujų kiekiai neviršytų nustatytų turimuose 
apyvartiniuose taršos leidimuose, turi arba rinkoje pirkti apyvartinius taršos leidimus, arba 
investuoti į ne tokias taršias technologijas, arba mažinti gamybos apimtį. 

Taikant tokias priemones, akivaizdu, kad ekonominę naudą iš apyvartinių taršos leidimų 
prekybos gauna ne visa visuomenė (valstybė, priešingai tam atvejui, kai renkami mokesčiai), 
o privačios įmonės – jeigu jos veikia veiksmingiau, rinka joms atlygina, o jei ne –
apmokestina.

B. Dabartinė padėtis ir sprendimai 

Taigi, kad sistema veiktų tinkamai, reikalinga tam tikra apyvartinių taršos leidimų paklausos 
ir pasiūlos tarpusavio pusiausvyra. Siekiant sumažinti išmetamų dujų kiekį, būtina išlaikyti 
pakankamai didelę anglies dioksido kainą, kuri skatintų investuoti į efektyvesnes 
technologijas, nes tai itin svarbu siekiant pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos. Taigi šis mechanizmas taip pat nepaprastai svarbus ES pramonės ir 
energetikos politikai.   

Sunki ekonominė krizė ir kainų kritimas lėmė apyvartinių taršos leidimų ir tarptautinių 
kreditų perteklių, palyginti su išmetamų dujų kiekiu. Komisija apskaičiavo, kad 2012 m. 
pradžioje šis perteklius sudarė 955 milijonus leidimų. Padėtis turėtų dar pablogėti, jei 
turėsime omenyje 2013 m. prognozuojamą perteklių dėl laikinų, su 2013 m. sausio 1 d. 
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įvyksiančiu perėjimu į trečiąjį sistemos etapą tiesiogiai susijusių veiksnių, nes dėl šio 
perėjimo tikimasi didelio laikino apyvartinių taršos leidimų ir tarptautinių kreditų pasiūlos 
padidėjimo.

Direktyvos pakeitimais Europos Komisija siekia paaiškinti savo įgyvendinimo įgaliojimų, 
susijusių su apyvartinių taršos leidimų prekybos aukcionuose tvarka, apimtį ir sritį. Siūlomais 
pakeitimais siekiama išskirtiniais atvejais pakeisti aukcionų tvarkaraštį, kad būtų galima 
prisiderinti prie aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų rinkos. Ši peržiūra yra 
viena iš struktūrinių reformų, kurios bus reikalingos ateityje, siekiant spręsti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos uždavinius. 

Turint omenyje, jog apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema iš esmės pagrįsta rinkos 
principais, kad ši sistema veiktų tinkamai, jai turėtų būti taikomos rinkos taisyklės. Tačiau 
negalima teigti, kad valdžios institucijos neatlieka visiškai jokio vaidmens, nes valdžios 
institucijos ir rinka viena kitą papildo. Reikia pažymėti, kad pačios rinkos kūrimas ir jos 
organizavimas nėra įprasta valdžios institucijų funkcija, jos turi prižiūrėti rinką ir ją 
reguliuoti, kad užtikrintų skaidrumą ir nenutrūkstamą veikimą. Ši ypatybė būdinga ne tik 
apyvartinių taršos leidimų rinkai, bet ir kitoms vertybinių popierių rinkoms.

Atsižvelgiant į tai, kad pasirinktas rinkos principas, o ne apmokestinimo būdai, svarbu, kad 
valdžios institucijų intervenciniai veiksmai būtų ribojami ir kad jiems būtų nustatyti griežti 
terminai ir sąlygos. Direktyvos pakeitimai neturi suteikti Komisijai galių iš esmės keisti 
laisvąją rinką užtikrinančių taisyklių, nes tokiu atveju būtų griaunamas šios sistemos veikimo 
pagrindas, visiškai pakeičiant jo esmę – tokiems veiksmams reikia kitų procedūrų ir išsamios 
reformos.
Pasiūlymas atitinka pagal neseniai pasiektą susitarimą dėl direktyvos dėl energijos vartojimo 
efektyvumo Komisijos prisiimtą įsipareigojimą persvarstyti trečiojo etapo aukcionų 
tvarkaraštį, kaip derybų metu Parlamentas konkrečiai paprašė Komisijos.

Todėl nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui.

******

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą siūlyti, kad Parlamentas priimtų per pirmąjį svarstymą 
savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą.


