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PRANEŠIMAS NARIAMS
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Tema: Ispanijos Karalystės Generalinių Kortesų pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti 
Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Ispanijos Karalystės Generalinių Kortesų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

JUNGTINIO EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ NR. 1/2011 
DĖL SUBSIDIARUMO PRINCIPO TAIKYMO PAGAL PASIŪLYMĄ DĖL 
TARYBOS DIREKTYVOS, KURIA IŠ DALIES KEIČIAMA TARYBOS 
DIREKTYVA 2003/96/EB, PAKEIČIANTI BENDRIJOS ENERGETIKOS 
PRODUKTŲ IR ELEKTROS ENERGIJOS MOKESČIŲ STRUKTŪRĄ (COM 
(2011) 169 GALUTINIS, 2011/0092 (CNS), {SEC (2011) 409 GALUTINIS}, {SEC 
(2011) 410 GALUTINIS})

APLINKYBĖS

A. Prie 2007 m. Lisabonos sutarties, galiojančios nuo 2009 m. gruodžio 1 d., pridėtame 
Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo nustatoma tvarka, pagal kurią 
nacionaliniai parlamentai tikrina, ar įgyvendinant ES teisėkūros iniciatyvas laikomasi 
subsidiarumo principo. Šio protokolo nuostatos Ispanijoje įgyvendinamos gruodžio 22 d. 
Įstatymu Nr. 24/2009, kuriuo iš dalies keičiamas gegužės 19 d. Įstatymas Nr. 8/1994. Šios 
nuomonės teisinis pagrindas visų pirma yra Įstatymo Nr. 8/1994 naujo 3 straipsnio j punktas 
ir nauji 5 bei 6 straipsniai.

B. Pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2003/96/EB, 
pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, Europos 
Komisija patvirtino ir pateikė nacionaliniams parlamentams, kuriems suteikiamas aštuonių 
savaičių terminas patikrinti, ar įgyvendinant iniciatyvą laikomasi subsidiarumo principo; šio 
termino pabaiga – 2011 m. birželio 14 d.

C. 2011 m. gegužės 10 d. Biuras ir Jungtinio Europos Sąjungos reikalų komiteto atstovai 
priėmė sprendimą išnagrinėti nurodytą ES teisėkūros iniciatyvą, paskyrė pranešėją – Evą 
Parerą Escrichs ir paprašė vyriausybės pateikti Įstatymo Nr. 8/1994 3 straipsnio j punkte 
numatytą pranešimą.

D. Ūkio ir finansų ministerijos parengtas pranešimas buvo gautas, jį perdavė Valstybės 
konstitucinių ir parlamentinių reikalų sekretoriatas; taip pat gauti Baskų regiono parlamento 
ir Kanarų salų parlamento raštai. Autonominių regionų parlamentų pranešimuose 
neabejojama tuo, kad įgyvendinant svarstomą ES teisėkūros iniciatyvą subsidiarumo principo 
laikomasi. Ūkio ir finansų ministerijos parengtame pranešime apgailestaujama dėl to, kad 
neatliktas tinkamas poveikio analizės tyrimas.

E. Jungtinis Europos Sąjungos reikalų komitetas savo 2011 m. birželio 14 d. posėdyje 
patvirtino šią

NUOMONĘ

1. Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nurodoma, kad „Sąjungos kompetencijos 
įgyvendinimas grindžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principais“. Šio straipsnio 
3 dalyje pažymima, kad „pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso 
Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės 
numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o 
Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau“. Prie 
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2007 m. Lisabonos sutarties pridėtame Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo nurodomas tikrinimo, ar laikomasi subsidiarumo principo, kurį nuo šiol turi atlikti 
valstybių narių nacionaliniai parlamentai, tikslas, tvarka ir poveikis (ES sutarties 5 straipsnio 
3 dalis ir 12 straipsnio b punktas).

2. Svarstomo pasiūlymo dėl įstatymo galią turinčio akto teisinis pagrindas – Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnis, pagal kurį „Taryba, spręsdama pagal specialią 
teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetu, vieningai priima nuostatas dėl apyvartos mokesčius, akcizą ir kitas 
netiesioginio apmokestinimo formas reglamentuojančių teisės aktų suderinimo, būtino 
užtikrinti, kad bus sukurta ir ims veikti vidaus rinka bei bus išvengta konkurencijos 
iškraipymo“.

3. 2003 m. spalio 27 d. Direktyva 2003/96/EB, pakeičiančia Bendrijos energetikos produktų ir 
elektros energijos mokesčių struktūrą (Energijos apmokestinimo direktyva – EAD), ES 
lygmeniu reglamentuojami įvairūs svarbiausi energetikos produktų apmokestinimo aspektai. 
Tačiau nuo 2003 m. politinė sistema, kuria buvo grindžiama direktyva, iš esmės pasikeitė, nes 
energijos ir klimato kaitos srityse nustatyti konkretūs plataus užmojo politiniai tikslai iki 
2020 m. Taigi šiuo pasiūlymu siekiama įtraukti būtinus pagrindinių 2003 m. EAD nuostatų 
suderinimus taip užtikrinant didesnį nuoseklumą, kad taikant mokesčius būtų galima padėti 
siekti tikslo Europos Sąjungoje vartoti ekologiškesnę energiją ir energijos vartoti mažiau.

Tarybos nuomone, dėl EAD dabartinės redakcijos kyla tam tikrų sunkumų, kurie gali būti 
išspręsti patvirtinus nagrinėjamą pasiūlymą. Iš tikrųjų nagrinėjamame pasiūlyme nurodoma, 
kad siekiama šių tikslų: 1) užtikrinti, kad Energijos apmokestinimo direktyvoje energijos 
ištekliai būtų traktuojami nuosekliai, siekiant sudaryti tikrai vienodas sąlygas energijos 
vartotojams neatsižvelgiant į naudojamus energijos išteklius; 2) sukurti pritaikytą 
atsinaujinančiosios energijos apmokestinimo sistemą; 3) sukurti CO2 apmokestinimo sistemą, 
siekiant papildyti CO2 kainų signalus, nustatytus pagal Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, ir kartu užtikrinti, kad šios priemonės 
nedubliuotų viena kitos.

4. Pasiūlyme aptariama sritis, priskiriama pasidalijamajai Europos Sąjungos ir valstybių narių 
kompetencijai, todėl taikomas subsidiarumo principas. Tačiau aptariamame pasiūlyme 
nepateikiamas vadinamasis „subsidiarumo paaiškinimas“, minimas Protokolo (Nr. 2) dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 5 straipsnyje. Todėl negalima išsamiai 
susipažinti su visais argumentais, kodėl teisės aktus leidžiančios Bendrijos institucijos mano, 
kad pasiūlymu būtų užtikrintas subsidiarumo principo laikymasis, t. y. kodėl, jų nuomone, 
šiuo pasiūlymu siekiamus tikslus pagrįstai geriau galima įgyvendinti imantis veiksmų 
Bendrijai, o ne atskirai įvairioms valstybėms narėms. Taip pat nepateikiami kiekybiniai ir 
kokybiniai rodikliai ir nenurodoma su pasiūlymu susijusi galima administracinė arba 
finansinė našta.

Taigi pasiūlyme tik argumentuojama, kad „numatant EAD persvarstymą ir jo atlikimo laiką 
reikėtų plačiau atsižvelgti į ES energetikos ir klimato kaitos darbotvarkę“, nes „šiuo metu ES 
rengia teisės aktų sistemą, kuri turėtų leisti pasiekti plataus užmojo 2020 m. tikslus“. 
Remiantis šiais argumentais pasiūlyme daroma išvada, kad „EAD gali būti labiau suderinta su 
šiais tikslais tik Sąjungai priėmus teisės aktą, kuriuo iš dalies keičiama EAD“.
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Ūkio ir finansų ministerija parengė su aptariamu pasiūlymu dėl direktyvos susijusį pranešimą, 
kuriame nurodoma:

„Priemonėmis, kuriomis siekiama suvienodinti tam tikrų grupių produktams taikomas 
nacionalines normas, ribojama galimybė skatinti naudoti tam tikrus produktus. Kartu su 
pasiūlymu pateikiamame poveikio analizės tyrime paaiškinamos priežastys, kodėl kilo tam 
tikrų sunkumų diferencijuojant benzinui ir dyzelinui taikomas nacionalines normas. Tačiau 
šiame tyrime neaptariami kiti produktai, naudojami kaip automobilių degalai, taip pat 
neaptariamas ryšys su kitų grupių produktais. Neatlikus šio tyrimo negalima įvertinti, ar su 
nacionalinėmis normomis susijusi prievolė yra pagrįsta subsidiarumo požiūriu.“

Todėl nesant nurodyto pagrindimo Jungtiniam Europos Sąjungos reikalų komitetui sunku 
vertinti šį pasiūlymą atsižvelgiant į galimą subsidiarumo principo nevykdymą Europos 
Sąjungai imantis veiksmų.
Jungtinio komiteto nuomone, Europos Komisija turi pagrįsti priežastis, kodėl Europos 
Sąjungos vykdoma pasidalijamoji kompetencija yra pagrįsta. Kadangi šis pagrindimas 
nepateikiamas, Jungtinis komitetas negali pranešti, kad iniciatyvą laiko atitinkančia 
subsidiarumo principą.

IŠVADOS

Dėl išdėstytų priežasčių Jungtinis Europos Sąjungos reikalų komitetas mano, kad 
pateikusi pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 
2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių 
struktūrą, Europos Komisija nesilaiko Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo 5 straipsnio nuostatų, kuriose reikalaujama, kad įstatymo galią 
turinčių aktų projektuose būtų išsamus paaiškinimas, leidžiantis įvertinti ypatumus, 
pagal kuriuos galima nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Kadangi ši informacija yra svarbiausia siekiant įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, be jos Jungtinis komitetas neturi pagrindo reikšti nuomonės, 
kad pateikusi pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos 
direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos 
mokesčių struktūrą, Europos Komisija laikosi subsidiarumo ir proporcingumo principų.


