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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis pasiūlymas dėl direktyvos, kuria pakeičiama Bendrijos energetikos produktų ir elektros 
energijos mokesčių struktūra, pakeitimo turi didelį poveikį pirminiam žemės ūkio sektoriui.

Viena vertus, pakeičiama žemės ūkio sektoriuje naudojamos energijos apmokestinimo 
schema. Nors valstybėms narėms paliekama galimybė atleisti nuo mokesčių (taip pat taikyti 
sumažintas 0 proc. normas) arba sumažinti mokesčius, kaip nustatyta šiuo metu galiojančioje 
direktyvoje, ši galimybė vis dar taikoma tik energijos sudedamosioms dalims ir efektyvaus 
energijos vartojimo reikalavimų įgyvendinimui (15 straipsnio 3 dalis). Tai, kad suteikiama 
galimybė sumažinti mokesčius, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje naudojamo dyzelino 
mokesčius, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes – sumažėjusias žemės ūkio pajamas ir 
padidėjusias pastoviąsias gamybos sąnaudas (energijos sąnaudos dėl padidėjusių naftos ir 
energijos kainų gali siekti iki 30 proc.) – yra teigiamas veiksnys siekiant užtikrinti Europos 
ūkių gyvybingumą, nes galimybių žemės ūkio mašinose vietoj dyzelino naudoti kitą kurą 
nėra. Tačiau turi būti nustatyta sąlyga, kad šis atleidimas nuo mokesčių, taikomas vykdant 
efektyvaus energijos vartojimo politiką ir siekiant sumažinti šias pastoviąsias sąnaudas, būtų 
pakankamai lankstus ir įtrauktas į valstybių strategijas, parengtas kartu su sektoriaus atstovais 
ir apimančias pakankamai ilgą laikotarpį, kad nebūtų patiriama papildoma našta, dėl kurios 
sumažėtų gamintojų, kurių veikla jau gana apsunkinta pagal bendrą žemės ūkio politiką 
vykdomos horizontaliosios politikos reikalavimais, ekonominis tvarumas.

Pasiūlyme dėl Direktyvos 2003/96/EB pakeitimo su CO2 susijusius mokesčius numatoma 
sumažinti tam tikriems sektoriams, kurie pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 13 dalį 
laikomi sektoriais, galinčiais kelti anglies dioksido nutekėjimo riziką; į šiuos sektorius žemės 
ūkio sektorius neįeina. Jau Komisijos komunikate „Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ pripažinta, kad žemės ūkio 
sektoriuje kyla anglies dioksido nutekėjimo rizika, todėl Komisija skubiai raginama ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo Energijos mokesčių direktyvos (EMD) įsigaliojimo iš dalies 
pakeisti Direktyvą 2003/87/EB (panašiai kaip Direktyvą 2003/96/EB) – žemės ūkio sektorių 
priskirti prie sektorių, kuriems gali būti taikomas šis atleidimas nuo mokesčių, siekiant 
užtikrinti, kad, kaip Komisija pripažįsta savo komunikato dėl šio pasiūlymo 3 punkto 2 dalyje, 
visiems sektoriams arba jų pošakiams, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
būtų taikomas vienodas mokesčių režimas pagal EMD.

Pasiūlyme dėl EMD patobulinamas biomasei taikomas mokesčių režimas, nes biomasės yra 
daugiau, negu iš jos gaunama energijos, todėl iškastinio kuro požiūriu vykdoma mokestinė 
diskriminacija. Taigi pagrįstai privalo būti reikalaujama, kad valstybių narių energijos rūšių 
derinyje biomasės dalis būtų didesnė ne tik dėl to, kad biomasė yra neiškastinis kuras, bet ir 
dėl to, kad gaminant biomasę sugeriamas anglies dioksidas. Aptariant tą patį mokesčių 
klausimą, dar neįtrauktą į EMD taikymo sritį, būtina reikalauti suderinti labai skirtingą PVM, 
kurį įvairios valstybės narės (ypač kaimyninės valstybės) taiko biomasei, kad įvairiuose 
Bendrijos regionuose ar šalyse didinant biomasės naudojimą būtų išvengta galimo „sienų 
poveikio“.

Galiausiai prašome, kad Europos Parlamentas būtų priskirtas prie institucijų, kurias Europos 
Komisija per penkerius metus nuo direktyvos įsigaliojimo turi informuoti apie šios direktyvos 



PE469.986v02-00 4/12 AD\885961LT.doc

LT

įgyvendinimą, ir palankiai vertiname tai, kad siekiant visiškai įgyvendinti šioje direktyvoje 
nurodytus pakeitimus įtrauktas pereinamasis laikotarpis iki 2023 m.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Todėl energijos apmokestinimo 
nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su 
CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimas.
Kad energijos apmokestinimas būtų 
pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal 
Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai 
atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat 
leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra 
biomasė arba pagaminti iš biomasės.

(5) Todėl energijos apmokestinimo 
nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su 
CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimas.
Kad energijos apmokestinimas būtų 
pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal 
Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai 
atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat 
leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra 
biomasė arba pagaminti iš biomasės, turint 
omenyje jų naudą todėl, kad jie išgaunami 
iš atsinaujinančiųjų pigių ir beveik 
šiltnamio efekto neišmetančių dujų 
energijos išteklių.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 
straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti 
žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos 
darbams bei miškininkystei ne tik 
nuostatas, paprastai taikomas komercinės 
paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki 
nulio lygį. Išnagrinėjus šią alternatyvą 
paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo taikymas 

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 
straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti 
žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos 
darbams bei miškininkystei ne tik 
nuostatas, paprastai taikomas komercinės 
paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki 
nulio lygį, siekdamos užtikrinti tu 
sektorių, kurių veikla jau apsunkinama 
dideliais socialiniais, augalų apsaugos ir 
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prieštarautų Sąjungos platesnio masto 
politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su 
korekcinėmis priemonėmis, 
užtikrinančiomis, kad būtų siekiama 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo. 
Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo –
atitinkamų sektorių traktavimas turėtų 
būti suderintas su pramonės sektoriams 
taikomomis taisyklėmis.

aplinkosaugos reikalavimais (juos taikant 
negaunama pakankamos kompensacijos 
iš rinkos), ekonominį gyvybingumą. 
Nepaisant to, išnagrinėjus šią alternatyvą 
paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo taikymas 
prieštarautų Sąjungos platesnio masto 
politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su 
korekcinėmis priemonėmis, 
užtikrinančiomis, kad būtų siekiama 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo. 
Šis didesnio energijos vartojimo 
efektyvumo siekis turėtų būti 
įgyvendinamas pakankamai ilgą 
laikotarpį, jį turėtų planuoti ir 
kontroliuoti valdžios institucijos. Jei 
taikomi papildomi energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimai, susieti su 
mažesnėmis mokesčių normomis, 
valstybės narės turėtų pateikti šių sektorių 
įmonėms technines gaires. Dėl su CO2
susijusio apmokestinimo pažymėtina, kad 
vertinant atitinkamus sektorius turėtų būti 
atsižvelgiama į kiekvieno minėto 
sektoriaus ir jo pošakio gebėjimą surinkti 
ir saugoti anglies dioksidą bei į anglies 
dioksido nutekėjimo riziką, taip pat į 
galimą poveikį jų produktyvumui ir 
gyvybingumui. Biomasę gaminantiems
sektoriams su dideliu anglies 
sekvestracijos potencialu turėtų būti 
taikomos išimtys. Būtina skatinti žemės 
ūkį ir gyvulininkystę tuose regionuose, 
kurie turi ypač geras galimybes gaminti 
elektros energiją iš atsinaujinančių 
energijos išteklių.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Biomasės sektorius yra strateginis 
sektorius atsižvelgiant tiek į būsimų 
valstybių narių energijos rūšių derinių 
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sudėtį, tiek į strategijų, kuriomis siekiama 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomiką, formavimą, nes 
gaminantis biomasei sugeriamas anglies 
dioksidas. Taigi valstybės narės neturėtų 
taikyti pernelyg skirtingų mokesčių 
normų, taip pat PVM atveju, kad būtų 
išvengta „sienų poveikio“ pavojaus 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Turėtų būti nustatyta, kad valstybės 
narės turėtų plėtoti bioenergetiką 
atsižvelgdamos į visuomenės ekonominius 
poreikius ir interesus. Valstybės narės turi 
būti skatinamos taikyti antrosios kartos 
biokuro vartojimui palankų mokesčių 
režimą. Komisija ir valstybės narės turėtų 
teikti pirmenybę antrosios kartos 
agrodegalų moksliniams tyrimams, kad 
būtų padidintas jų efektyvumas ir 
sumažinta faktinė kaina, o taip pat skirti 
daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir 
plėtrai; turėtų būti atsižvelgiama į galimą 
žemės naudojimo paskirties keitimą ir 
buveinių keitimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą 
iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų 
parengti Tarybai direktyvos taikymo 
ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas 

(28) Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų 
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minimalus su CO2 susijusių mokesčių 
lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų 
rinkos kainų pokyčius, naujovių ir 
technologijų plėtros poveikį ir į 
argumentus, kuriais pagrindžiami šioje 
direktyvoje nustatyti atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių 
arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, 
visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus 
įrodymus.

pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 
susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES 
taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, 
naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į 
argumentus, kuriais pagrindžiami šioje 
direktyvoje nustatyti atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių 
arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, 
visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus 
įrodymus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 2 dalies penkta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje vartojama biomasės 
apibrėžtis neprieštarauja kitokios 
apibrėžties vartojimui nacionalinės teisės 
aktuose kitokiems tikslams, negu nustatyti 
šioje direktyvoje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/96/EB
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kurie atitinka KN kodus 2207, 2208 90 
91 ir 2208 90 99, jei juos numatoma 
naudoti kaip krosnių kurą ar variklių 
degalus ir jie yra denatūruoti pagal 
Direktyvos 92/83/EB 27 straipsnio 1 dalies 

i) kurie atitinka KN kodus 2207, 2208 90 
91 ir 2208 90 99, jei juos numatoma 
naudoti kaip krosnių kurą ar variklių 
degalus;
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a ir b punktus;
Pagrindimas

2 straipsnio i punkte siūlomi denatūruoto etilo alkoholio apibrėžimo apribojimai 
nesuderinami su rinkos praktika ir bioetanolio apibrėžimu valstybių narių, pvz., Švedijos, 
Austrijos ir Vokietijos, teisės aktuose.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį 
kaip nulinį bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygį energetikos 
produktams ir elektros energijai, 
naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės 
ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. 
Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, 
turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią 
taikant būtų galima padidinti energijos 
naudojimo efektyvumą, kuris būtų 
maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, 
jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių 
minimalių normų.“

„3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį 
kaip nulinį bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygį energetikos 
produktams ir elektros energijai, 
naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės 
ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. 
Valstybės narės su subjektais, kuriems 
taikomas toks lygis, parengs konkrečias 
strategijas, kurias taikant būtų galima 
padidinti energijos naudojimo efektyvumą, 
kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų 
pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos 
standartinių minimalių normų.“

Pagrindimas

Su efektyviu energijos vartojimu susijusią veiklą, kuri turi būti vykdoma įdiegus palankesnį 
mokesčių režimą, taip pat turi koordinuoti valstybės, taikydamos konkrečias strategijas ir 
bendradarbiaudamos su sektoriaus atstovais; šią veiklą jos turi koordinuoti pakankamą 
laikotarpį – tai užtikrintų tam tikrą lankstumą ir leistų skirti pakankamai investicijų, dėl kurių 
iš tikrųjų būtų sutaupyta energijos, kuri be viešosios paramos ir metinių investicijų nebūtų 
sutaupyta. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b a papunktis (naujas)
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Direktyva 2203/96/EB
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės pateikia tiksliniams 
subjektams, įskaitant mažus ir vidutinius 
ūkius, išsamias gaires dėl energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimų, 
susietų su mažesnėmis mokesčių 
normomis, taikymo.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto 1 punkto a i papunktis
Direktyva 2003/96/EB
16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės 
gali, nepažeisdamos šio straipsnio 
5 dalies, atleisti nuo bendro suvartojamos 
energijos mokesčio ar sumažinti jo 
normą, taikydamos fiskalinės kontrolės 
priemones, šios direktyvos 2 straipsnyje 
nurodytiems apmokestinamiems 
produktams, kai šiuos produktus sudaro 
arba jų sudėtyje yra vienas ar keli iš toliau 
nurodytų produktų, o jei tai yra Direktyvos 
2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose 
apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, – kai šie produktai atitinka 
tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus:

1. Valstybės narės gali, taikydamos 
fiskalinės kontrolės priemones, atleisti nuo 
suvartojamos energijos mokesčio ar 
sumažinti jo normą 2 straipsnyje 
nurodytiems apmokestinamiems 
produktams, kai juos sudaro arba jų 
sudėtyje yra vienas ar keli iš toliau 
nurodytų produktų:

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atstatyti Direktyvos 2003/96/EB 16 straipsnio idėją. Iš tikrųjų biodegalai 
smarkiai prisidėtų prie ES tikslų įgyvendinimo klimato ir energijos srityse. Valstybėms 
narėms reikia suteikti galimybę pateikti rinkai degalų, kurių sudėtyje yra biodegalų. 
Mokesčiai yra svarbus svertas pirmą kartą pateikiant rinkai naujos rūšies degalus.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/96/EB
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Portugalija energetikos produktams ir 
elektros energijai, suvartojamiems 
autonominiuose Azorų salyno ir Madeiros 
regionuose, gali taikyti mažesnius bendro 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
lygius nei šioje direktyvoje nustatyti 
minimalūs bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai, siekdama
kompensuoti transporto išlaidas, patiriamas 
dėl šių regionų geografinės padėties.

3. Ispanija ir Portugalija energetikos 
produktams ir elektros energijai, 
suvartojamiems autonominiuose Kanarų 
salų, Balearų salų, Azorų salyno ir 
Madeiros regionuose, gali taikyti 
mažesnius bendro energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygius nei šioje direktyvoje 
nustatyti minimalūs bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo lygiai, 
siekdamos kompensuoti transporto 
išlaidas, patiriamas dėl šių regionų 
geografinės padėties. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/96/EB
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos Komisija pateikia 
Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. 
pabaigos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 
taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą 
dėl jos keitimo.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/96/EB
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29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, 
kuriems, kaip manoma, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas 
šios direktyvos 14a straipsnio tikslais bus 
reguliariai peržiūrimas, visų pirma 
atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, 
kuriems, kaip manoma, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas 
šios direktyvos 14a straipsnio tikslais bus 
reguliariai peržiūrimas (pirmą kartą jis bus 
peržiūrėtas ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo), visų pirma atsižvelgiant į 
turimus naujus įrodymus.“
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