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Tema: Valstybės paramos daug energijos sunaudojančioms pramonės įmonėms gairės

2011 balandžio 27 d. Komisijos sprendimu 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo 
apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 
10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, su pakeitimais, padarytais Direktyva 
2009/29/EB, numatoma suteikti nemokamas kvotas tik tiesioginiams teršalams iki ribos, kuri numatyta 
pagal gairių sistemą. Tačiau į šio sprendimo taikymo sritį neįeina apie 70 proc. elektros krosnių 
išmetamų teršalų, t. y. netiesioginių teršalų, susidarančių šiluminėse elektrinėse, tiekiančiose energiją 
krosnims. Išmetamo CO2 poveikis elektros kainai turėtų poveikio visai pramonės sistemai, ypač 
sukeltų neigiamų padarinių sektoriams, naudojantiems daugiausiai energijos (pvz., plieno gavybos 
sektoriui).

Europos Komisija savo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu 2010/2/ES pripažino, kad plieno gamybos 
sektoriuje esama didelės anglies dioksido nuotėkio rizikos; dėl šios priežasties jis praranda didelę dalį 
rinkos, kuri atitenka išmetamo anglies dioksido aspektu mažiau efektyviems gamintojams už ES ribų. 
Tai reiškia, kad Europos plieno gamintojai tampa mažiau konkurencingi už gamintojus didžiosiose ES 
nepriklausančiose šalyse, kurios skiria mažiau dėmesio aplinkos apsaugai. Direktyvos 2003/87/EB 
10a straipsnio 6 dalyje numatyta, kad valstybės narės gali taikyti finansines priemones, kuriomis būtų 
skatinami sektoriai, kuriuose esama didelės anglies dioksido nuotėkio rizikos, siekiant kompensuoti 
sąnaudas, kurias šie sektoriai patiria dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo poveikio elektros 
kainoms (netiesioginės sąnaudos), ir kur tokios priemonės atitinka nuostatas dėl valstybės paramos.

Ar Komisija būsimosiose valstybės paramos gairėse pagal naująją prekybos taršos leidimais sistemą 
rengiasi siūlyti kokias nors priemones, kurios padėtų užtikrinti, kad plieno gamybos sektorius, kuriame 
naudojamos elektrinės krosnys (ir atitinkamos valcavimo gamyklos) būtų pripažintas sektoriumi, 
kuriam gali būti taikomos kompensacinės priemonės, nurodytos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 
6 dalyje, ir kad šios kompensacinės priemonės būtų proporcingos sąnaudoms?
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