
AD\880044LT.doc PE469.857v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Biudžeto komitetas

2011/0092(CNS)

24.11.2011

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

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))

Nuomonės referentė: Angelika Werthmann



PE469.857v02-00 2/8 AD\880044LT.doc

LT

PA_Legam



AD\880044LT.doc 3/8 PE469.857v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Paprastai energijos mokesčiai nustatomi dėl kelių priežasčių – ypač siekiant padidinti įplaukas 
ir paskatinti vartotojus ekonomiškiau naudoti energiją bei pereiti prie švaresnių energijos 
šaltinių.

Visos ES valstybės narės taiko energijos mokesčius, kurie tam tikru mastu suderinti ES 
lygmeniu. Vienas konkretus šiuo metu galiojančios 2003 m. Energijos mokesčių direktyvos 
tikslas – užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui vidaus rinkos energetikos sektoriuje.
Nuo tada, kai buvo priimta Energijos mokesčių direktyva, iš esmės pasikeitė pagrindinė 
politikos struktūra (2008 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2010 m. 
lapkričio–gruodžio mėn. Kankūne vykusi JT konferencija klimato apsaugos klausimais). 
Nustatyti konkretūs plataus užmojo politikos tikslai energetikos ir klimato kaitos srityse 
laikotarpiui iki 2020 m.

Šiuo pasiūlymu iš dalies pakeisti direktyvą Komisija siekia suderinti keturias temas, t. y. 
klimato kaitos, energijos vartojimo efektyvumo, vidaus rinkos ir augimo bei užimtumo 
skatinimo klausimus.
Komisija siūlo, kad energijos mokesčiai ateityje būtų sudaromi iš dviejų sudėtinių dalių, t. y. 
mokesčiai, susiję su CO2 kiekiu, ir mokesčiai, susiję su energijos suvartojimu.
Atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias diskusijas dėl naujos galimos ES nuosavų išteklių 
sistemos1, Komisijos pasiūlymas svarbus biudžeto požiūriu, kadangi dalis galimo mokesčio 
už CO2 kiekį gali būti priskiriama nuosaviems ištekliams. Greta šios sąsajos su ES biudžetu, 
pranešėjai taip pat atrodo svarbu pabrėžti socialinį Komisijos pasiūlymo poveikį.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Su CO2 susijęs apmokestinimas taip 
pat gali būti laikomas galima būsimos 
Europos Sąjungos biudžeto nuosavų 
išteklių sistemos dalimi, siekiant 
sumažinti valstybių narių įnašus ir 
prisidėti prie kovos su klimato kaita.

                                               
1 COM(2011) 500; reformos koncepcija leidinyje „Europoje būtina skatinti augimą“ (autoriai: Alain 
Lamassoure, Jutta Haug, Guy Verhofstadt).
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Pagrindimas

Jau EB steigimo sutartyse buvo numatytas Sąjungos finansavimas vien nuosavais ištekliais. 
Su CO2 susijusio apmokestinimo dalies naudojimas, kartu su kitu galimu komponentu, atitiktų 
šį teisinį pagrindą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijų 
atleidimas nuo mokesčių arba jų 
sumažinimas gali būti vienas iš valstybių 
narių nustatytų socialinių priemonių 
elementų. Siekiant vienodai traktuoti 
energijos išteklius galimybė atleisti nuo 
mokesčių arba juos sumažinti turėtų būti 
taikoma visiems energetikos produktams, 
naudojamiems kaip krosnių kuras ir 
elektros energija. Tokie mokesčių 
atleidimo ar jų sumažinimo atvejai turėtų 
būti taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad 
būtų užtikrintas nedidelis jų poveikis 
vidaus rinkai.

(17) Nedideles pajamas gaunančių namų 
ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas 
nuo mokesčių arba jų sumažinimas gali 
būti vienas iš valstybių narių nustatytų 
socialinių priemonių elementų. Siekiant 
vienodai traktuoti energijos išteklius 
galimybė atleisti nuo mokesčių arba juos 
sumažinti turėtų būti taikoma visiems 
energetikos produktams, naudojamiems 
kaip krosnių kuras, elektros energija ir 
variklių degalai. Tokie mokesčių atleidimo 
ar jų sumažinimo atvejai turėtų būti 
taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad būtų 
užtikrintas nedidelis jų poveikis vidaus 
rinkai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į turimas pajamas, pagal siūlomą būsimą energijos šaltinių apmokestinimą 
nedideles pajamas gaunantiems namų ūkiams tektų neproporcingai didelė našta palyginti su 
vidutines ir didesnes pajamas gaunančiais namų ūkiais. Turint omenyje profesines ir 
privačias judumo reikmes derėtų galimą atleidimą nuo mokesčių taikyti taip pat ir degalams.

Pakeitimas 3

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. Komisija, siekdama užtikrinti 
energijos rinkos skaidrumą ir norėdama, 
kad vartotojai nepatirtų neigiamo 
piktnaudžiavimo rinkoje poveikio, irgi 
turėtų stebėti rinką.

Pagrindimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų didelio poveikio Sąjungos aplinkos apsaugos ir 
mokesčių politikai. Taigi Parlamentui turėtų taip pat turėtų būti pateikiama ataskaita. Į šios 
ataskaitos paskirtį mokesčių srityje bus galima tinkamai atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus 
sutrumpintas ataskaitinis laikotarpis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 dalies a punkto i papunktis
Direktyva 2003/96/EB 
15 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) energetikos produktams, naudojamiems 
namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias 
suinteresuotosios valstybės narės pripažino 
labdaros organizacijomis, kaip krosnių
kuras ir elektros energija. Tokias labdaros 
organizacijas valstybės narės gali atleisti 
nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai 
energetikos produktai naudojami 
nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra 
įvairių tipų, apmokestinimas taikomas 
proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. 
Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali 

h) energetikos produktams, ypač 
naudojamiems nedideles pajamas 
gaunančiuose namų ūkiuose ir (arba) 
organizacijose, kurias suinteresuotosios 
valstybės narės pripažino labdaros 
organizacijomis, kaip krosnių kuras, 
elektros energija ir variklių degalai. Tokias 
labdaros organizacijas valstybės narės gali 
atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai 
energetikos produktai naudojami 
nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra 
įvairių tipų, apmokestinimas taikomas 
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būti traktuojamas kaip lygus nuliui; proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. 
Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali 
būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į disponuojamas pajamas, pagal siūlomą būsimą energijos šaltinių 
apmokestinimą nedideles pajamas gaunantiems namų ūkiams tektų neproporcingai didelė 
našta palyginti su vidutines ir didesnes pajamas gaunančiais namų ūkiais. Turint omenyje 
profesines ir privačias judumo reikmes derėtų galimą atleidimą nuo mokesčių taikyti taip pat 
ir degalams.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 dalis
Direktyva 2003/96/EB
17 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daug energijos naudojanti įmonė – tai 
11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, 
kai jo energetikos produktų ir elektros 
energijos pirkimas sudaro mažiausiai 3,0 %
gamybos vertės arba nacionalinis mokestis 
už elektros energiją sudaro mažiausiai 
0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio 
apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti 
labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir 
pardavimo vertės, technologinio proceso ir 
sektoriaus apibrėžtis.

Daug energijos naudojanti įmonė – tai 
11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, 
kai jo energetikos produktų ir elektros 
energijos pirkimas sudaro mažiausiai 5,0 %
gamybos vertės arba nacionalinis mokestis 
už elektros energiją sudaro mažiausiai 
0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio 
apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti 
labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir 
pardavimo vertės, technologinio proceso ir 
sektoriaus apibrėžtis.

Pagrindimas

3 proc. minimali riba yra pernelyg žema, ją taikant pernelyg daug įmonių patektų į šių 
nuostatų taikymo sritį. Susijusi administravimo našta būtų neproporcingai didelė.

Pakeitimas 6

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

Pagrindimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų didelio poveikio Sąjungos aplinkos apsaugos ir 
mokesčių politikai. Taigi Parlamentui turėtų taip pat turėtų būti pateikiama ataskaita. Į šios 
ataskaitos paskirtį mokesčių srityje bus galima tinkamai atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus 
sutrumpintas ataskaitinis laikotarpis.
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