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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad pagrindinis pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo tikslas turėtų 
būti kovoti su klimato kaita ir remti ES klimato tikslus sprendžiant anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos problemą ir teikiant paskatas investuoti į ekologiškas ir efektyviai 
energiją vartojančias technologijas ES ir pasaulio lygmenimis, taip prisidedant prie 
visuotinio išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo; mano, kad 
galutinis tikslas turėtų būti siekti efektyvios pasaulinės klimato politikos;

2. mano, kad neseniai priimto Europos žaliojo kurso tikslas iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui, tikslas iki 2030 m. bent 60 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, kuriam pritarė Parlamentas, ir Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, reikalauja didelių ES lygmens 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo pastangų, dėl kurių padidės vidaus 
gamintojų pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) mokama 
anglies dioksido kaina, kuri greičiausiai gerokai viršys dabartinę kainą; todėl mano, kad 
dėl to, kad nėra nustatyta pasaulinė išmetamo anglies dioksido kaina, anglies dioksido 
nutekėjimo rizika gali padidėti; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Tarybos ir 
Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti PPO reikalavimus atitinkantį pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinama, kad importo kaina atspindėtų 
dėl importuojamų prekių išmetamą anglies dioksido kiekį, ir taip būtų sudarytos 
vienodos sąlygos vietos ir užsienio gamintojams ir užtikrinta, kad ES klimato tikslams 
siekti netrukdytų gamybos perkėlimas ir padidėjęs importas iš šalių, kuriose klimato 
politika yra mažesnio užmojo, o tai savo ruožtu padėtų užtikrinti teisingą pertvarką;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija šiuo metu vertina visas įvairias galimybes įvesti 
pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą, pradedant mokestinėmis priemonėmis 
ir baigiant mechanizmais, grindžiamais ES ATLPS; pabrėžia, kad akcizas (arba 
mokestis), taikomas visų tiek pagamintų ES, tiek importuotų vartojamų produktų 
išmetamam anglies dioksido kiekiui, negalėtų visiškai išspręsti anglies dioksido 
nutekėjimo rizikos problemos, būtų techniškai sudėtingas, kadangi atsekti anglies 
dioksido išmetimą pasaulinėse vertės grandinėse yra sudėtinga, ir galėtų tapti didele 
našta vartotojams; mano, kad, siekiant spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą 
laikantis PPO taisyklių, pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmu turi būti 
imamas mokestis už importuojamų produktų išmetamą anglies kiekį taip, kad atitiktų jis 
ES gamintojų patiriamas anglies dioksido sąnaudas; atsižvelgdamas į tai, mano, kad 
šiuo mechanizmu turėtų būti užtikrinta vienoda išmetamo anglies dioksido kaina tiek 
vietos gamintojams, tiek importuotojams, kad būtų laikomasi PPO nediskriminavimo 
principo; mano, kad variantas, geriausiai atspindintis ES gamintojų patiriamas išlaidas 
dėl išmetamo anglies dioksido, užtikrinant automatinį kainų koregavimą ir 
nediskriminavimo principo laikymąsi, yra ES ATLPS grindžiamas mechanizmas; todėl 
ragina Komisiją įgyvendinti sistemą, pagal kurią importuotojai privalėtų pirkti leidimus 
už išmestą anglies dioksido kiekį, tenkantį jų produktams; mano, kad tai būtų galima 
pasiekti sukuriant specialų su ATLPS kainomis susijusių importui skirtų leidimų fondą 
(sąlyginę ATLPS) arba įtraukiant importuotojus į esamą ES ATLPS leidimų fondą; 
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pažymi, kad dėl pastarųjų gali kilti papildomų techninių iššūkių, tokių kaip kainų 
stabilumo užtikrinimas (tai būtų galima išspręsti iki tinkamo lygio padidinant esamą 
viršutinę ribą ir pasinaudojant rinkos stabilumo rezervu) ir apsaugos priemonių 
nustatymas, kad būtų išvengta galimo kišimosi į rinką rizikos; pripažįsta, kad fiksuotas 
importui taikomas muitas arba mokestis galėtų būti paprasta priemonė, kuria būtų 
siunčiamas stiprus ir stabilus aplinkosauginės kainos signalas dėl importuojamo anglies 
dioksido; tačiau mano, kad toks mokestis dėl savo fiksuoto pobūdžio būtų mažiau 
lanksti priemonė atspindint kintančią ES ATLPS kainą; pabrėžia, kad praktikoje 
kintantis mokestis, kuris automatiškai atspindėtų ES ATLPS kainą, būtų lygiavertis 
sąlyginei ATLPS; pripažįsta, kad, jei pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas 
būtų fiskalinio pobūdžio, yra galimybė nustatyti mechanizmą, grindžiamą SESV 
192 straipsnio 2 dalimi; primygtinai ragina nustatyti, kad pagrindinis pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmo tikslas būtų aplinkosauga, taigi pasirenkant priemonę 
aplinkosaugos kriterijams turėtų būti sutiktas esminis vaidmuo; pabrėžia, kad siekiant 
šio tikslo pasirinkta priemone turi būti užtikrinama nuspėjama ir pakankamai aukšta 
anglies dioksido kaina, kuria būtų skatinamos investicijos į priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimą, kad būtų pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslai;

4. mano, kad idealiu atveju pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas turėtų būti 
taikomas bet kokiam importui (nuo žaliavų iki tarpinių ar galutinių produktų), kurį 
sudarančioms pagrindinėmis medžiagomis taikoma ES ATLPS, siekiant vidaus rinkoje 
ir visoje vertės grandinėje išvengti iškraipymų tarp produktų; pripažįsta, kad esama 
techninių sunkumų jau nuo 2023 m. įtraukti visas pagrindines medžiagas, kurioms 
taikoma ES ATLPS, ir supranta, kad sektoriams, kuriems būdinga didžiausia anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, pradiniame etape galėtų būti teikiama pirmenybė; vis dėlto 
įspėja Komisiją dėl galimos žalos ES pramonei, jei mechanizmas bus taikomas ne 
visiems ES ATLPS sektoriams, ir ragina Komisiją pasiūlyti kaip įmanoma platesnę 
sektorinę taikymo sritį; primygtinai ragina Komisiją, jei ji nuspręstų taikyti pakopinį 
metodą, įtraukti privalomą pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo taikymo 
srities išplėtimo tvarkaraštį;

5. mano, kad idealiu atveju pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmu turėtų būti 
kuo tiksliau išmatuojamas jo taikymo sritį įtrauktų importuojamų produktų išmetamą 
anglies dioksido kiekis; vis dėlto rekomenduoja nustatyti įgyvendinamą modelį, pagal 
kurį dėl kiekvieno importuojamo produkto išmetamas anglies dioksido kiekis būtų 
objektyviai matuojamas pagal jo pagrindinių medžiagų sudėtį (taip, kaip nurodyta 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlyme); primena, kad tokiu 
suderinimu būtų nustatomas kiekvienos pagrindinės medžiagos, kuriai taikoma ES 
ATLPS, sąlyginis svoris ir jis būtų dauginamas iš tos medžiagos taršos anglies dioksidu 
intensyvumo vertės; tačiau mano, kad importuotojams reikėtų suteikti galimybę 
vadovaujantis ES ATLPS stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo standartais įrodyti, 
kad su jų produktais susijęs išmetamas anglies dioksido kiekis yra mažesnis už  tas 
vertes, ir pasinaudoti atitinkamai pritaikyta mokėtina suma, siekiant skatinti inovacijas 
ir investicijas į tvarias technologijas visame pasaulyje; mano, kad tuo neturėtų būti 
užkraunama neproporcinga našta MVĮ; pabrėžia, kad mechanizmo įgyvendinimas turės 
būti paremtas ES standartais, kurie užkirstų kelią mechanizmo apėjimui ar netinkamam 
naudojimui, ir jam administruoti būtų reikės tvirtos nepriklausomos infrastruktūros;

6. siūlo įgyvendinus pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą, po tinkamo 
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pereinamojo laikotarpio, laipsniškai mažinti nemokamų apyvartinių taršos leidimų 
suteikimą, kol jie bus visiškai panaikinti, nes taikant šį mechanizmą būtų užtikrinama, 
kad ES gamintojų ir importuotojų su anglies dioksidu susijusios išlaidos ES rinkoje būtų 
vienodos; pabrėžia, kad reikia laipsniškai panaikinti nemokamus apyvartinius taršos 
leidimus pereinamuoju laikotarpiu, suderinamu su nuspėjamu tvarkaraščiu; mano, kad 
pereinamasis laikotarpis turėtų suteikti reguliavimo tikrumą ištekliams ir energijai 
imliems pramonės sektoriams; pabrėžia, kad neturėtų būti nustatyta dviguba apsauga ir 
kad mechanizmas turi būti suderintas su PPO; mano, kad šiuo tikslu pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmu iš importuotojų mokamos sumos turėtų būti 
išskaičiuojama nemokamų leidimų vertė, kad pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas ir nemokami leidimai galėtų egzistuoti tuo pat metu, nesukuriant 
dvigubos kompensacijos ir toliau laikantis PPO taisyklių; pažymi, kad šis laipsniškas 
panaikinimas turėtų būti vykdomas kartu nustatant paramos eksportui priemones, kurios 
ir toliau atitiktų PPO taisykles ir derėtų su ES aplinkos apsaugos tikslais; ragina 
Komisiją įvertinti galimybę įvesti dalines eksporto lengvatas, paremtas dabartine 
lyginamąja logika, taikoma mažiausiai anglies dioksido išmetantiems gamintojams, 
nekompensuojant daugiau nei dabartinis nemokamų leidimų lygis, kad būtų išlaikytos 
stiprios priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo paskatos ir kartu užtikrinamos 
vienodos sąlygos ES eksportui;

7. pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmu turėtų būti užtikrinama, 
kad importuotojai iš trečiųjų šalių nebūtų apmokestinami du kartus už dėl jų produktų 
išmetamą anglies dioksido kiekį, siekiant užtikrinti, kad su jais būtų elgiamasi vienodai 
ir nediskriminuojant; ragina Komisiją atidžiai įvertinti įvairių pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo galimų variantų poveikį mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

8. ragina pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo gaunamas pajamas laikyti ES 
pajamomis;

9. mano, kad pirmiau minėtas pasiūlymas yra tvirtas atitikties PPO taisyklėms pagrindas, 
nes juo nediskriminuojami ir neskiriami gamintojai ir importuotojai, jis grindžiamas 
skaidriais ir moksliškai pagrįstais objektyviais kriterijais ir atitinka pagrindinį tikslą – 
saugoti aplinką ir sveikatą; ragina Komisiją pradėti dvišales ir daugiašales diskusijas su 
prekybos partneriais siekiant palengvinti pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmo įgyvendinimą ir išvengti atsakomųjų veiksmų; labai ragina Komisiją PPO 
vykdyti tolesnius veiksmus, kuriais būtų didinamas aplinkosauginis tvarumas, siekiant, 
kad tarptautinė prekybos teisė derėtų su Paryžiaus susitarimo tikslus; ragina Komisiją 
įtraukti Parlamentą į visus pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo rengimo 
proceso etapus; ragina sukurti stebėsenos mechanizmą ir peržiūros procesą, į kurį kuo 
labiau būtų įtrauktas Parlamentas;
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