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Pakeitimas 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
-

Pasiūlymas dėl atmetimo

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 22
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Tarybos direktyva 2003/96/EB buvo 
priimta siekiant užtikrinti tinkamą vidaus 
rinkos veikimą, susijusį su energetikos 
produktų ir elektros energijos 
apmokestinimu. Pagal Sutarties 6 straipsnį 
aplinkosaugos reikalavimai buvo įtraukti 
tos direktyvos nuostatas, visų pirma 
atsižvelgiant į Kioto protokolą.

(1) Tarybos direktyva 2003/96/EB buvo 
priimta siekiant užtikrinti tinkamą vidaus 
rinkos veikimą, susijusį su energetikos 
produktų ir elektros energijos 
apmokestinimu. Pagal Sutarties 6 straipsnį 
aplinkosaugos reikalavimai buvo įtraukti 
tos direktyvos nuostatas, visų pirma 
atsižvelgiant į Kioto protokolą. Svarbu, 
kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį būtų tiriama, ar 
pakankamai atsižvelgiama į gyventojų 
sveikatos apsaugą, pvz., dėl oro 
užterštumo.

Or. nl

Pakeitimas 23
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Tokioje plačioje ir svarbioje srityje 
kaip energijos mokesčiai Europos 
Sąjungoje yra svarbu, kad 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB 
numatyti tikslai dėl valstybių narių 
pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas1 būtų svarbus 
Bendrijos energetikos produktų ir elektros 
energijos mokesčių struktūros pakeitimo 
pagrindas, nes tik taip bus galima 
tinkamai siekti klimato ir aplinkos 
politikos tikslų. Kad ateities kartos turėtų 
tinkamą gyventi aplinką, planuojant keisti 
energijos mokesčių struktūrą prioritetą 
reikėtų teikti ne atskirų valstybių narių 
energetikos ir pramonės politikos 
tikslams, o šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo mažinimui.
_____________
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 136

Or. de

Pakeitimas 24
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kad energetikos srityje vidaus rinka
veiktų tinkamai ir veiksmingai, visos šios 
srities Europos Sąjungos iniciatyvos ir
teisės aktai turi būti nuolat ir atidžiai 
derinami. Ne tik persvarstyta Direktyva 
2003/96/EB turėtų būti suderinta su 
kitomis su energetika susijusiomis
politikos kryptimis. Šios politikos kryptys
turėtų būti atitinkamai pritaikytos prie
energetikos apmokestinimo sistemos. Bet
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koks suderinamumo trūkumas būtų
žalingas ilgalaikių Europos Sąjungos
tikslų dėl pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo įgyvendinimui.

Or. en

Pagrindimas

Energetika – tai sritis, kurioje daugelį metų vyko daug politinės veiklos, tačiau kurioje įvairių 
iniciatyvų derinimas buvo silpnas. Todėl nuo šiol reikia nuoseklesnio požiūrio, t. y. reikia 
kurti teigiamas sąveikas ir šalinti neatitikimus.

Pakeitimas 25
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Energijos apmokestinimas turi būti 
technologiškai neutralus, kad būtų 
sudaryta galimybė naujų technologijų 
plėtrai.

Or. nl

Pakeitimas 26
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Šis Direktyvos 2003/96/EB
persvarstymas turėtų būti vertinamas, 
atsižvelgiant į aplinkos mokesčių reformą
ir strategiją „Europa 2020“. Jei valstybės
narės nusprendžia įgyvendinti
persvarstytą direktyvą taip, kad sukuriama 
daugiau pajamų, papildomi ištekliai bent 
iš dalies turėtų būti skiriami tvarių darbo 
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vietų kūrimui bei augimui sąžiningai ir
subalansuotai mažinant su darbo jėga 
susijusius mokesčius. Perkėlus
apmokestinimo poveikį iš vienos srities –
gamybos (darbo) – į kitą sritį 
(energetikos), padėtis užimtumo srityje
pagerėtų, o išmetamųjų teršalų kiekis
būtų sumažintas nedarant neigiamos
įtakos Europos įmonių
konkurencingumui.

Or. en

Pagrindimas

Persvarstyta direktyva turėtų būti svarbus aspektas skatinant ekologinius pokyčius: kovą su 
klimato kaita, naujų ekologiškų darbo vietų kūrimą, švaresnių technologijų kūrimo 
spartinimą, taip pat energijos vartojimo efektyvumo ir taupymo didinimą. Ekologiškas
augimas labai svarbus Europos įmonėms, kad jos galėtų apginti savo poziciją pasaulinėje 
rinkoje. Svarbu tai, kad transformacija turėtų būti skatinama kuriant pažangesnę, o ne 
sudėtingesnę, mokesčių struktūrą.

Pakeitimas 27
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs 
apmokestinimas gali būti ekonomiškai 
efektyvus būdas valstybėms narėms 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 
m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl 
valstybių narių pastangų mažinti jų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, 
Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus 
iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kai 
ištekliams netaikoma Sąjungos sistema 
pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs 
apmokestinimas paprastai yra
ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms 
narėms sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, 
kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių 
pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 
m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams 
netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. 
Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio 
apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti 
bendras tokio apmokestinimo taisykles, 
kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. 
Atsižvelgiant į esamą ir galimą su CO2
susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina 
nustatyti bendras tokio apmokestinimo 
taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios valstybės jau taiko gerai veikiantį ir ekonomiškai efektyvų su išmetamu CO2 kiekiu 
susijusio apmokestinimo režimą.

Pakeitimas 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs 
apmokestinimas gali būti ekonomiškai 
efektyvus būdas valstybėms narėms 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 
m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl 
valstybių narių pastangų mažinti jų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, 
Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus 
iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kai 
ištekliams netaikoma Sąjungos sistema 
pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. 
Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio 
apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti 
bendras tokio apmokestinimo taisykles, 
kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs 
apmokestinimas gali būti ekonomiškai 
efektyvus būdas valstybėms narėms 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių 
narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 
2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kai 
ištekliams netaikoma Sąjungos sistema 
pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB, nustatančią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. 
Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio 
apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti 
bendras tokio apmokestinimo taisykles, 
kad vidaus rinka tinkamai veiktų.
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Or. en

Pakeitimas 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Tačiau reikia atsižvelgti į valstybių 
narių ūkių skirtumus energijos rūšių 
derinio atžvilgiu ir remti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
procesą vadovaujantis apmokestinimo 
neutralumo principu, tokiu būdu, kad tai 
neturėtų neigiamų padarinių tų ūkių 
konkurencingumui. Šioje direktyvoje 
atsižvelgiama į tai, kad daugelis valstybių 
narių šiuo metu rengia ilgalaikes 
optimalias strategijas energijos rūšių 
derinio srityje, kurias taikydamos jos, be 
kita ko, galėtų paversti savo ūkius 
mažataršiais ūkiais, o tai savo ruožtu 
padėtų joms spręsti klimato kaitos 
uždavinius, keliamais ES teisės aktuose. 
Tad dėl pagrįsto viešojo ir ekonominio 
intereso reikia užtikrinti valstybėms 
narėms laisvę taikyti su CO2 išmetimu 
susijusius mokesčius. Taip suformuluota 
veiksmų laisvė reiškia savanorišką 
(pasirenkamą) išmetamųjų teršalų 
komponento taikymą nustatant 
energetikos produktų ir elektros energijos 
mokesčio tarifą.

Or. pl

Pakeitimas 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tačiau valstybėms narėms turėtų būti 
palikta galimybė kaip ir anksčiau taikyti 
energijos apmokestinimą krosnių kurui, 
variklių degalams ir elektros energijai 
įvairiais kitais tikslais, nebūtinai tiesiogiai 
ar išimtinai susijusiais su šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimu.

(4) Taip pat valstybėms narėms turėtų būti 
palikta galimybė kaip ir anksčiau taikyti 
energijos apmokestinimą krosnių kurui, 
variklių degalams ir elektros energijai 
įvairiais kitais tikslais, nebūtinai tiesiogiai 
ar išimtinai susijusiais su šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimu.

Or. pl

Pakeitimas 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Terminiam atliekų naudojimui, ypač 
atliekų kaip pakaitinio kuro naudojimui, 
energijos mokestis neturėtų būti taikomas, 
nes 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje 
kai kurias direktyvas atliekų gamintojai ir 
turėtojai raginami atsikratyti atliekų tokiu 
būdu, kad būtų pasiekiamas kuo didesnis 
energijos vartojimo efektyvumas ir kuo 
labiau tausojami ištekliai; šioje 
direktyvoje taip pat nustatyta, kad 
pirmenybę reikia teikti atliekų 
naudojimui, o ne šalinimui.

Or. de

Pakeitimas 32
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės taip pat turėtų 
išsaugoti teisę taikyti ne mažesnį kaip 
nulinį bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygį energetikos 
produktams ir elektros energijai, 
naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės 
ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje.

Or. en

Pakeitimas 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 vienas ar du 
elementai, t. y. privalomas bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimas ir 
su CO2 susijęs neprivalomas 
apmokestinimas.

Or. en

Pakeitimas 34
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Todėl energijos apmokestinimo (5) Todėl energijos apmokestinimo 
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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.

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. 
Europos Komisija turi pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
būtų išnagrinėta, ar, siekiant apsaugoti 
gyventojų sveikatą, be CO2 išmetamųjų 
teršalų, reikia atsižvelgti ir į kitų 
kenksmingų dujų išmetimą.

Or. nl

Pakeitimas 35
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio ne iš biomasės pagamintų degalų 
apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
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vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į 
naudą aplinkai, kurią duoda biomasė
arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami 
pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra 
neabejotinai svarbiausia susijusi 
kategorija. Kadangi šių produktų nauda 
aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar 
jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje 
nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir 
iš biomasės pagamintų produktų
specialios etaloninės vertės turėtų būti 
taikomos tik tada, kai produktai atitinka 
šiuos kriterijus.

produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Biomasei, 
biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams, apibrėžtiems 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją 2 straipsnio h ir i punktuose, kurie 
neatitinka tos direktyvos 17 straipsnyje 
nustatytų tvarumo kriterijų, valstybės
narės taiko pamatinį išmetamo CO2 kiekio 
faktorių, nustatytą lygiaverčiam krosnių 
kurui ir variklių degalams, kurių
minimalūs apmokestinimo lygiai nurodyti
šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma iš biomasės pagamintiems degalams taikyti su
CO2 susijusį apmokestinimą, jeigu tai atspindi visą gyvavimo ciklą, per kurį išmetamas CO2
dujų kiekis tuos degalus gaminant, perdirbant, transportuojant ir naudojant. Tai turėtų būti 
taikoma ne tik biokurui ir skystiesiems bioproduktams, bet ir iš kietosios biomasės
pagamintam kurui.

Pakeitimas 36
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą 
aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš 
biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami pagal 
Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra 
neabejotinai svarbiausia susijusi 
kategorija. Kadangi šių produktų nauda 
aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar
jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje 
nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir 
iš biomasės pagamintų produktų 

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą 
aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš 
biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami pagal 
Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Kadangi šių produktų nauda 
aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar
jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje 
nustatytus atitinkamus tvarumo kriterijus, 
biomasės ir iš biomasės pagamintų 
produktų specialios etaloninės vertės 
turėtų būti taikomos tik tada, kai 
produktai atitinka šiuos kriterijus.
Biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams, apibrėžtiems 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl 
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specialios etaloninės vertės turėtų būti 
taikomos tik tada, kai produktai atitinka 
šiuos kriterijus.

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją 2 straipsnio h ir i punktuose,
taikomi direktyvos 17 straipsnyje nustatyti
tvarumo kriterijai. Ne vėliau kaip per 
metus nuo šios direktyvos priėmimo 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
konkrečių tvarumo kriterijų, taikomų 
biomasės produktams, kurie nėra 
biodegalai ar skystieji bioproduktai. 
Priėmus šį pasiūlymą, tokiems 
produktams taikomi šie konkretūs 
tvarumo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi ne tik biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, bet 
ir iš kietosios biomasės pagamintam kurui. Būtų nepagrįsta nuosekliai, kaip numatyta
Komisijos pasiūlyme, taikyti lengvatinį režimą degalams, pagamintiems iš netvarios kietosios 
biomasės. Kadangi kietosios biomasės ir biodegalų/skystųjų bioproduktų tvarumo logika šiek 
tiek skiriasi, turi būti nustatyti ir pagal šią direktyvą taikomi konkretūs kriterijai kietajai 
biomasei.

Pakeitimas 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio ne iš biomasės pagamintų degalų 
apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 



AM\883480LT.doc 15/143 PE475.931v01-00

LT

2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į 
naudą aplinkai, kurią duoda biomasė
arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami 
pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra 
neabejotinai svarbiausia susijusi 
kategorija. Kadangi šių produktų nauda 
aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar 
jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje 
nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir 
iš biomasės pagamintų produktų 
specialios etaloninės vertės turėtų būti 
taikomos tik tada, kai produktai atitinka 
šiuos kriterijus.

Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Biomasę, biodegalus
ir skystuosius bioproduktus, apibrėžtus
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, kurie neatitinka
tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytų
tvarumo kriterijų, valstybės narės 
apmokestina taikydamos pamatinį 
išmetamo CO2 kiekio faktorių, nustatytą 
lygiaverčiam krosnių kurui ir variklių 
degalams, kurių minimalūs
apmokestinimo lygiai nurodyti šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma iš biomasės pagamintiems degalams taikyti su
CO2 susijusį apmokestinimą, jeigu tai atspindi visą gyvavimo ciklą, per kurį išmetamas CO2
dujų kiekis tuos degalus gaminant, perdirbant, transportuojant ir naudojant. Tai turėtų būti 
taikoma ne tik biokurui ir skystiesiems bioproduktams, bet ir iš kietosios biomasės
pagamintam kurui. Su CO2 susijęs biodegalų ir skystųjų bioproduktų apmokestinimas turėtų 
būti suderintas su pakeistais tvarumo kriterijais.
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Pakeitimas 38
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2
kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2
faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą 
aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš 
biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami pagal 
Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, 
apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai 
svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių 

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2
kiekis. Šiuo tikslu, viena vertus, reikia 
taikyti pamatinius išmetamo CO2 faktorius, 
nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos 
sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/87/EB, antra 
vertus, reikia atsižvelgti ne tik į tą CO2, 
kuris išmetamas dėl elektros energiją 
gaminančių elektrinių veiklos, bet ir į tą, 
kuris išmetamas per kuro, kuris 
reikalingas energijai elektrinėse gaminti, 
gavybos ir perdirbimo procesus. Bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų 
energetikos produktų ir elektros energijos 
energetinė vertė, nurodyta 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl 
energijos galutinio vartojimo efektyvumo 
ir energetinių paslaugų, panaikinančioje 
Tarybos direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą 
aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš 
biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami pagal 
Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, 
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produktų nauda aplinkai skiriasi 
priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos 
direktyvos 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės 
pagamintų produktų specialios etaloninės 
vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai 
produktai atitinka šiuos kriterijus.

apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai 
svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių 
produktų nauda aplinkai skiriasi 
priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos 
direktyvos 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės 
pagamintų produktų specialios etaloninės 
vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai 
produktai atitinka šiuos kriterijus.

Or. de

Pakeitimas 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą 
energetikos produktą išmetamas CO2

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio neprivalomo apmokestinimo 
tikslais turėtų būti nurodomas naudojant 
kiekvieną atitinkamą energetikos produktą 
išmetamas CO2 kiekis taikant pamatinius 
išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 
m. liepos 18 d. Komisijos 
sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/87/EB. Bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų 
energetikos produktų ir elektros energijos 
energetinė vertė, nurodyta 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl 
energijos galutinio vartojimo efektyvumo 
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paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą 
aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš 
biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami pagal 
Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, 
apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai 
svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių 
produktų nauda aplinkai skiriasi 
priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos 
direktyvos 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės 
pagamintų produktų specialios etaloninės 
vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai 
produktai atitinka šiuos kriterijus.

ir energetinių paslaugų, panaikinančioje 
Tarybos direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis 
aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą 
aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš 
biomasės pagaminti produktai. Šie 
produktai turėtų būti apmokestinami pagal 
Sprendime 2007/589/EB nurodytus 
išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus 
biomasei arba iš biomasės pagamintiems 
produktams, ir pagal jų energetinę vertę, 
nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III 
priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, 
apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai 
svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių 
produktų nauda aplinkai skiriasi 
priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos 
direktyvos 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės 
pagamintų produktų specialios etaloninės 
vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai 
produktai atitinka šiuos kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 40
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų 
būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB 
taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. 
Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas 
visoms energetikos produktų, dėl kurių 
įrenginiuose išmetamas CO2, kaip 
apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, 
įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, 
jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma 
taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. 

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų 
būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB 
taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. 
Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas 
visoms energetikos produktų, dėl kurių 
įrenginiuose išmetamas CO2, kaip 
apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, 
įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, 
jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma 
taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. 
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Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu 
išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų 
sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris 
iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos 
leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų 
bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su 
CO2 susijęs apmokestinimas neturėtų būti 
taikomas suvartotam kiekiui įrenginiuose, 
kuriems taikoma Sąjungos sistema.

Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu 
išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų 
sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris
iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos 
leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų 
bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su 
CO2 susijęs apmokestinimas neturi būti 
taikomas tiesiogiai ir netiesiogiai
suvartotam kiekiui įrenginiuose, kuriems 
taikoma Sąjungos sistema. Dėl dvigubo 
apmokestinimo ir dvigubo reguliavimo 
bus iškreipiama konkurencija, todėl tokia 
dviguba našta atmestina.

Or. de

Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų 
būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB 
taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. 
Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas 
visoms energetikos produktų, dėl kurių 
įrenginiuose išmetamas CO2, kaip 
apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, 
įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, 
jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma 
taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. 
Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu 
išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų 
sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris 
iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos 
leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų 
bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su 
CO2 susijęs apmokestinimas neturėtų būti 
taikomas suvartotam kiekiui įrenginiuose, 
kuriems taikoma Sąjungos sistema.

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų 
būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB 
taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. 
Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas 
visoms energetikos produktų, dėl kurių 
įrenginiuose išmetamas CO2, kaip 
apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, 
įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, 
jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma 
taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. 
Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu 
išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų 
sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris 
iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos 
leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų 
bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su 
CO2 susijęs apmokestinimas neturėtų būti 
taikomas suvartotam kiekiui įrenginiuose, 
kuriems taikoma Sąjungos sistema, jeigu 
leidimai nebuvo suteikti nemokamai.
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Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido mokestis neturėtų būti taikomas sektoriuose, kuriuose netaikoma nemokamų 
leidimų suteikimo sistema.

Pakeitimas 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų 
būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB 
taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. 
Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas 
visoms energetikos produktų, dėl kurių 
įrenginiuose išmetamas CO2, kaip 
apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, 
įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, 
jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma 
taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. 
Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu 
išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų 
sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris 
iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos 
leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų 
bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su 
CO2 susijęs apmokestinimas neturėtų būti 
taikomas suvartotam kiekiui įrenginiuose, 
kuriems taikoma Sąjungos sistema.

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų 
būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB 
taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. 
Toks neprivalomas apmokestinimas turėtų 
būti taikomas visoms energetikos produktų, 
dėl kurių įrenginiuose išmetamas CO2, kaip 
apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, 
įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, 
jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma 
taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. 
Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu 
išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų 
sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris 
iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos 
leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų 
bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su 
CO2 susijęs apmokestinimas neturėtų būti 
taikomas suvartotam kiekiui įrenginiuose, 
kuriems taikoma Sąjungos sistema.

Or. en

Pakeitimas 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju tie patys minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
visiems konkrečia paskirtimi 
naudojamiems energetikos produktams. 
Tais atvejais, kai vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu 
būdu, taip pat mokesčių neutralumo 
sumetimais valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad visiems susijusiems 
produktams būtų taikomi vienodi 
nacionaliniai apmokestinimo lygiai. 
Prireikus turėtų būti numatyti 
pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams 
suvienodinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 44
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju tie patys minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
visiems konkrečia paskirtimi 
naudojamiems energetikos produktams. 
Tais atvejais, kai vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu 
būdu, taip pat mokesčių neutralumo 
sumetimais valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad visiems susijusiems 
produktams būtų taikomi vienodi
nacionaliniai apmokestinimo lygiai. 
Prireikus turėtų būti numatyti 
pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams 
suvienodinti.

(8) Technologijų neutralumo sumetimais 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi 
naudojamiems energetikos produktams. 
Vienodi nacionaliniai mokesčių tarifai 
energetikos politikos srityje nereikalingi.
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Or. de

Pakeitimas 45
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju tie patys minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
visiems konkrečia paskirtimi 
naudojamiems energetikos produktams. 
Tais atvejais, kai vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, 
taip pat mokesčių neutralumo sumetimais 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visiems susijusiems produktams būtų 
taikomi vienodi nacionaliniai 
apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti 
numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems 
lygiams suvienodinti.

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju tie patys minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
visiems konkrečia paskirtimi 
naudojamiems energetikos produktams. 
Tais atvejais, kai vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, 
taip pat mokesčių neutralumo sumetimais 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visiems susijusiems produktams būtų 
taikomi vienodi nacionaliniai 
apmokestinimo lygiai. Apmokestinant 
variklių degalus turėtų būti numatytas 
pereinamasis laikotarpis šiems lygiams 
suvienodinti.

Or. en

Pagrindimas

Visapusiškas kuro neutralumo principo taikymas atrodo problematiškas tik trumpalaikiu
laikotarpiu automobilių pramonėje. Nenumatoma, kad kituose sektoriuose galėtų būti 
susiduriama su dideliais sunkumais. Todėl pagrįsta laipsniškai įvesti visišką neutralumą, 
susijusį su variklių degalų naudojimu transporto srityje, tačiau šiuo atveju nekalbama apie
kitas kuro rūšis ar jų naudojimą.

Pakeitimas 46
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju tie patys minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
visiems konkrečia paskirtimi 
naudojamiems energetikos produktams. 
Tais atvejais, kai vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, 
taip pat mokesčių neutralumo sumetimais 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visiems susijusiems produktams būtų 
taikomi vienodi nacionaliniai 
apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti 
numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems 
lygiams suvienodinti.

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju tie patys minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
visiems konkrečia paskirtimi 
naudojamiems energetikos produktams. 
Tais atvejais, kai vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, 
taip pat mokesčių neutralumo sumetimais 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visiems susijusiems produktams būtų 
taikomi vienodi nacionaliniai 
apmokestinimo lygiai. Apmokestinant 
variklių degalus turėtų būti numatytas 
pereinamasis laikotarpis šiems lygiams 
suvienodinti.

Or. en

Pagrindimas

Kuro neutralumo principo taikymas automobilių pramonėje artimiausiu laiku atrodo
problematiškas. Todėl pagrįsta laipsniškai įvesti visišką neutralumą, susijusį su variklių 
degalų naudojimu transporto srityje, tačiau šiuo atveju nekalbama apie kitas kuro rūšis ar jų 
naudojimą.

Pakeitimas 47
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Turėtų būti sąžiningai taikomas 
proporcingumo principas nustatant 
iškastinio ir neiškastinio kuro, taip pat 
kiekvieno konkretaus energetikos 
produkto, patenkančio į bet kurią iš šių 
kategorijų, apmokestinimo tarifą. Tais 
atvejais, kai pagal šią direktyvą 
rekomenduojami vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai ir iškastiniam kurui, 
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ir neiškastiniam kurui, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad visiems susijusiems 
produktams, patenkantiems tiek į 
iškastinio kuro, tiek į neiškastinio kuro 
kategoriją, būtų taikomi vienodi 
minimalūs nacionaliniai apmokestinimo 
lygiai. Atskirų valstybių narių prašymu 
turėtų būti numatyti pereinamieji
laikotarpiai, kad jos galėtų laikinai 
netaikyti nuostatų arba neįtraukti tam 
tikrų sektorių į šios direktyvos taikymo 
sritį arba netaikyti datos, nuo kurios 
direktyva turi būti perkelta į nacionalinius 
teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Minimalūs su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti 
atsižvelgiant į valstybių narių 
nacionalinius tikslus, nustatytus 
Sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių 
narių pastangų mažinti jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas, 
Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus 
iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas. Kadangi tame 
sprendime pripažįstama, kad valstybių 
narių pastangos mažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, kai 
kurioms valstybėms narėms turėtų būti 
nustatyti pereinamieji laikotarpiai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 49
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Minimalūs su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti 
atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius 
tikslus, nustatytus Sprendime Nr. 
406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų 
mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 
Kadangi tame sprendime pripažįstama, kad 
valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, 
kai kurioms valstybėms narėms turėtų būti 
nustatyti pereinamieji laikotarpiai.

(9) Minimalūs su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti 
atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius 
tikslus, nustatytus Sprendime Nr. 
406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų 
mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 
Kadangi tame sprendime pripažįstama, kad 
valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, 
kai kurioms valstybėms narėms galėtų būti 
nustatyti pereinamieji laikotarpiai. Šie 
laikotarpiai turėtų būti kuo trumpesni ir 
kuo ribotesni. Jeigu Europos Sąjunga 
nusprendžia padidinti savo tikslus 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo srityje, šie 
laikotarpiai turėtų būti persvarstyti ir iš 
naujo apibrėžti arba panaikinti.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu nustatomi didesni rodikliai, susiję su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, šie pereinamieji laikotarpiai turi būti iš naujo įvertinti. Tokiu atveju visų pirma 
valstybės narės, kurioms taikomos išimtys, turėtų bent jau tam tikru mastu prisidėti prie 
bendrų pastangų mažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 50
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Minimalūs su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti 
atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius 
tikslus, nustatytus Sprendime Nr. 
406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų 
mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 
Kadangi tame sprendime pripažįstama, kad 
valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, 
kai kurioms valstybėms narėms turėtų būti 
nustatyti pereinamieji laikotarpiai.

(9) Minimalūs su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti 
atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius 
tikslus, nustatytus Sprendime Nr. 
406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų 
mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 
Kadangi tame sprendime pripažįstama, kad 
valstybių narių pastangos mažinti
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, 
kai kurioms valstybėms narėms, 
atsižvelgiant į jų socialinius poreikius ir 
tvarkaraštį, kuris reikalingas energetikos 
sektoriui pertvarkyti, turėtų būti nustatyti 
pakankamai ilgi pereinamieji laikotarpiai.

Or. en

Pakeitimas 51
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Turėtų būti nustatyti minimalūs 
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai paprastai remiantis 
dabartiniais minimaliais apmokestinimo 
lygiais. Tai taip pat reiškia, kad variklių
degalams taikomi minimalūs bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
lygiai turėtų būti didesni nei nustatytieji 
krosnių kurui.

(10) Turėtų būti nustatyti minimalūs 
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai paprastai remiantis 
dabartiniais minimaliais apmokestinimo 
lygiais. Tai taip pat reiškia, kad variklių 
degalams taikomi minimalūs bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
lygiai turėtų būti didesni nei nustatytieji 
krosnių kurui. Elektros energija, 
naudojama transporto priemonių 
varantiesiems agregatams, dėl 
konkurencijos priežasčių taip pat turėtų 
būti apmokestinama labiau negu elektros 
energija, naudojama kitoms reikmėms. 
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Panašu, kad netolimoje ateityje ne tik 
geležinkelių ir lengvųjų automobilių 
sektoriuose, bet ir komercinių variklinių 
transporto priemonių sektoriuje, elektros 
energija bus naudojama kaip pirminis 
traukos ir varomųjų sistemų energijos 
šaltinis. Todėl, siekiant išvengti 
konkurencijos iškreipimo, minimalūs 
apmokestinimo lygiai, taikomi elektros 
energijai, kuri naudojama traukos ir 
varomosioms sistemoms, turi būti 
suderinti su minimaliais apmokestinimo 
lygiais, taikomais variklių degalams, kaip 
nustatyta 7 straipsnio 1 dalyje. Todėl 
minimalūs apmokestinimo lygiai, taikomi
elektros energijai, kuri naudojama 
transporto priemonių varomosioms 
sistemoms, turėtų būti prilyginami 
minimaliems apmokestinimo lygiams, 
taikomiems gazoliui, kuris naudojamas 
kaip variklių degalai.

Or. de

Pakeitimas 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima
taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs 
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai turėtų būti 
reguliariai automatiškai suderinami 
siekiant atsižvelgti į jų faktinės vertės 
pokyčius, kad būtų išlaikytas dabartinis 
lygių suderinimo mastas, siekiant

Išbraukta.
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sumažinti nestabilumą, kuris kyla dėl 
energetikos ir maisto produktų kainų; 
toks derinimas turėtų būti atliekamas 
remiantis Eurostato paskelbto ES 
suderinto vartotojų kainų indekso, į kurį 
neįtraukta energija ir neperdirbtas 
maistas, pokyčiais.

Or. en

Pakeitimas 53
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima 
taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs 
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai turėtų būti 
reguliariai automatiškai suderinami 
siekiant atsižvelgti į jų faktinės vertės 
pokyčius, kad būtų išlaikytas dabartinis 
lygių suderinimo mastas, siekiant 
sumažinti nestabilumą, kuris kyla dėl 
energetikos ir maisto produktų kainų; 
toks derinimas turėtų būti atliekamas 
remiantis Eurostato paskelbto ES 
suderinto vartotojų kainų indekso, į kurį 
neįtraukta energija ir neperdirbtas 
maistas, pokyčiais.

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima 
taršos leidimų rinkos kaina.

Or. en

Pakeitimas 54
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima 
taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs 
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai 
automatiškai suderinami siekiant 
atsižvelgti į jų faktinės vertės pokyčius, 
kad būtų išlaikytas dabartinis lygių 
suderinimo mastas, siekiant sumažinti 
nestabilumą, kuris kyla dėl energetikos ir 
maisto produktų kainų; toks derinimas
turėtų būti atliekamas remiantis Eurostato
paskelbto ES suderinto vartotojų kainų 
indekso, į kurį neįtraukta energija ir 
neperdirbtas maistas, pokyčiais.

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Minimalūs bendrojo 
energijos suvartojimo ir su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai 
automatiškai atnaujinami siekiant 
atsižvelgti į jų faktinės vertės pokyčius;
siekiant sumažinti nestabilumą, kuris kyla 
dėl energetikos ir maisto produktų kainų,
tokie derinimai turėtų būti atliekami
remiantis Eurostato paskelbto ES suderinto 
vartotojų kainų indekso, į kurį neįtraukta 
energija ir neperdirbtas maistas, pokyčiais. 
Tačiau, kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, tais 
atvejais, kai taršos leidimų rinkos kaina
yra didesnė už tikrąją CO2 bazinio lygio 
vertę, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis turėtų būti 
suderintas su ta kaina. Be to, jei Europos 
Sąjungos tikslai sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį
gerokai padidinami, CO2 bazinis lygis
turėtų būti suderintas su naujais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Indeksavimas turėtų būti taikomas ir CO2 daliai, siekiant užtikrinti, kad realiai nesumažėtų 
minimali CO2 norma. Kadangi pasirinktas indeksas netaikomas energetikos produktams, 
išvengiama infliacijos problemų. Be to, energijos apmokestinimo srityje ir apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemoje turi būti sudarytos vienodos sąlygos, susijusios su CO2, glaudžiai
susiejant šioje direktyvoje nustatytą minimalų lygį su apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos kainų signalu. Taip sukuriamos nuspėjamos ir teisingos paskatos sprendžiant 
išmetamų CO2 dujų kiekio problemą visuose visuomenės sektoriuose.

Pakeitimas 55
Ivo Strejček
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima 
taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs 
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai 
automatiškai suderinami siekiant 
atsižvelgti į jų faktinės vertės pokyčius, 
kad būtų išlaikytas dabartinis lygių 
suderinimo mastas, siekiant sumažinti 
nestabilumą, kuris kyla dėl energetikos ir 
maisto produktų kainų; toks derinimas
turėtų būti atliekamas remiantis Eurostato 
paskelbto ES suderinto vartotojų kainų 
indekso, į kurį neįtraukta energija ir 
neperdirbtas maistas, pokyčiais.

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima 
taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs 
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai 
iš naujo įvertinami Taryboje, 
pasikonsultavus su Komisija, Parlamentu 
ir atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis, siekiant atsižvelgti į jų faktinės 
vertės pokyčius; siekiant sumažinti 
nestabilumą, kuris kyla dėl energetikos ir 
maisto produktų kainų, toks reguliarus 
vertinimas turėtų būti atliekamas remiantis 
Eurostato paskelbto ES suderinto vartotojų 
kainų indekso, į kurį neįtraukta energija ir 
neperdirbtas maistas, pokyčiais.

Or. en

Pakeitimas 56
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima
taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs 

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų 
numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs 
apmokestinimas papildo Direktyvoje 
2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos 
reguliariai atliekamoje direktyvos 
peržiūroje realios taršos leidimų rinkos 
kainos dinamika turi būti laikoma 
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bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai 
automatiškai suderinami siekiant 
atsižvelgti į jų faktinės vertės pokyčius, 
kad būtų išlaikytas dabartinis lygių 
suderinimo mastas, siekiant sumažinti 
nestabilumą, kuris kyla dėl energetikos ir 
maisto produktų kainų; toks derinimas 
turėtų būti atliekamas remiantis Eurostato 
paskelbto ES suderinto vartotojų kainų 
indekso, į kurį neįtraukta energija ir 
neperdirbtas maistas, pokyčiais.

kriterijumi nustatant su CO2 susijusį 
apmokestinimą. Minimalūs bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
lygiai turėtų būti reguliariai automatiškai 
suderinami siekiant atsižvelgti į jų faktinės 
vertės pokyčius, kad būtų išlaikytas 
dabartinis lygių suderinimo mastas, 
siekiant sumažinti nestabilumą, kuris kyla 
dėl energetikos ir maisto produktų kainų; 
toks derinimas turėtų būti atliekamas 
remiantis Eurostato paskelbto ES suderinto 
vartotojų kainų indekso, į kurį neįtraukta 
energija ir neperdirbtas maistas, pokyčiais.

Or. de

Pakeitimas 57
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Atsižvelgiant į sudėtingą abiejų 
naujos sistemos komponentų – energijos 
apmokestinimo ir su CO2 susijusio 
apmokestinimo – pobūdį ir siekiant atitikti 
šiuos reikalavimus, atsižvelgiant į 
vartotojų interesus turi būti nustatomos 
aiškios, skaidrios ir suprantamos taisyklės 
visais lygmenimis, siekiant užtikrinti, kad 
ši sistema bus tinkamai administruojama.

Or. de

Pakeitimas 58
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl 
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomų palankesnių minimalių 
apmokestinimo lygių daromas 
konkurenciją iškraipantis poveikis 
benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai. Juos būtina visiškai 
suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad 
gazolis ir benzinas būtų apmokestinami 
vienodai.

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 59
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl 
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomų palankesnių minimalių 
apmokestinimo lygių daromas 
konkurenciją iškraipantis poveikis 
benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai. Juos būtina visiškai 
suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad 
gazolis ir benzinas būtų apmokestinami 
vienodai.

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl 
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomų palankesnių minimalių 
apmokestinimo lygių daromas 
konkurenciją iškraipantis poveikis 
benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai.
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Or. en

Pagrindimas

Gazolis – tai kuras, kuris vis dar yra svarbus įmonių veikloje. Jei mokesčių tarifai būtų 
suderinti, gazolio kaina išaugtų daugelyje valstybių narių. Būtų neteisinga susilpninti
transporto pramonės konkurencingumą, pvz., suderinant minimalius benzino ir gazolio
mokesčių tarifus.

Pakeitimas 60
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl 
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomų palankesnių minimalių 
apmokestinimo lygių daromas 
konkurenciją iškraipantis poveikis 
benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai. Juos būtina visiškai 
suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad gazolis 
ir benzinas būtų apmokestinami vienodai.

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl 
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomų palankesnių minimalių 
apmokestinimo lygių daromas 
konkurenciją iškraipantis poveikis 
benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai. Juos būtina visiškai 
suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad gazolis 
ir benzinas būtų apmokestinami vienodai.
Tačiau turėtų būti numatyti pereinamieji 
laikotarpiai siekiant palengvinti šios 
direktyvos perkėlimą į atitinkamus 
valstybių narių nacionalinės teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 61
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomų palankesnių minimalių
apmokestinimo lygių daromas
konkurenciją iškraipantis poveikis
benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai. Juos būtina visiškai 
suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad gazolis 
ir benzinas būtų apmokestinami vienodai.

(12) Kalbant apie variklių degalus, 
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomi palankesni minimalūs
apmokestinimo lygiai gali būti vertinami 
kaip turintys konkurenciją iškraipantį
poveikį benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 
Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai. Būtų pagrįsta visiškai 
suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad gazolis 
ir benzinas būtų apmokestinami vienodai.

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas turėtų būti šiek tiek kitaip formuluojamas.

Pakeitimas 62
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Naujos mokesčių struktūros 
įgyvendinimas susijęs su dyzelino 
apmokestinimo lygio padidinimu, 
palyginti su benzino apmokestinimo lygiu. 
Tai gali kelti grėsmę pramonės politikos 
prioritetams Europos automobilių 
pramonės sektoriuje – koncentruotis į 
švarius, efektyviai energiją naudojančius 
įprastus vidaus degimo variklius – ir ES 
siekiamiems CO2 išmetimo mažinimo 
tikslams lengvųjų automobilių sektoriuje, 
nes norimas CO2 išmetimo ribines vertes 
galima pasiekti tik jei keliuose važinės 
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atitinkamas skaičius dyzelinu varomų 
automobilių. Reikia imtis tinkamų 
lanksčių priemonių, kad nekiltų grėsmė 
konkurencijai ir CO2 išmetimo mažinimo 
strategijai lengvųjų automobilių 
sektoriuje. Transporto priemonės pirkimo 
mokestis, registracijos mokestis ir metinis 
nuosavybės mokestis turi būti suderinti ir 
nuosekliai susiję tik su transporto 
priemonės išmetamu CO2. 

Or. de

Pakeitimas 63
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti 
valstybėms narėms taikyti mažesnį 
apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių 
degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai. klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus 
rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų 
būti panaikinta.

(13) Variklių degalų apmokestinimo 
būdas, kai jie apmokestinami pagal jų 
energetinę vertę – dėl to benzino ir gazolio 
apmokestinimo lygiai skirtingi – gali būti 
taikomas tik minimaliems apmokestinimo 
lygiams. Valstybėms narėms turi būti 
paliekama galimybė benzino ir gazolio 
apmokestinimo lygius nustatyti 
savarankiškai pagal savo nacionalinį 
fiskalinį suverenumą, jei jų nustatyti 
apmokestinimo lygiai nebus mažesni už 
direktyvoje nustatytus minimalius 
apmokestinimo lygius. Valstybės narės 
taip pat turi turėti galimybę 
apmokestindamos gazolį atskirti privatų ir 
komercinį naudojimą. Komercinių 
variklinių transporto priemonių sektoriuje 
gazolio ir benzino, kaip variklių degalų, 
konkurencija neturi reikšmės, nes 
komercinės variklinės transporto 
priemonės varomos dyzeliniu varikliu ir 
ateityje dyzelinas benzinu pakeistas nebus. 
Komercinio krovinių vežimo keliais 
sektoriuje komercinės variklinės 
transporto priemonės jau 
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apmokestinamos už jas eksploatuojant 
atsirandančius infrastruktūros kaštus 
imant laiku arba atstumu pagrįstą kelių 
naudojimo mokestį. Todėl būtų teisinga 
valstybėms narėms palikti teisę 
komercinės paskirties gazolį, naudojamą 
kaip kai kurių komercinių variklinių 
transporto priemonių variklių degalai, 
apmokestinti mažiau negu nekomercinės 
paskirties gazolį. Nacionaliniai 
apmokestinimo lygiai, taikomi komercinės 
paskirties dyzelinui, jokiu būdu negali 
būti mažesni už minimalius 
apmokestinimo lygius, taikomus gazoliui, 
kuris naudojamas kaip variklių degalai.

Or. de

Pakeitimas 64
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti 
valstybėms narėms taikyti mažesnį 
apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių 
degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

(13) Nuostata, leidžianti valstybėms 
narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį 
komercinės paskirties gazoliui, 
naudojamam kaip variklių degalai, 
palyginti su nekomercinės paskirties 
gazoliu, bus išlaikyta. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, 
turėtų būti išlaikyta, nes kol kas nėra alternatyvių degalų, kuriuos būtų galima naudoti 
komercinės paskirties transporte.

Pakeitimas 65
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti 
valstybėms narėms taikyti mažesnį 
apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių 
degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti 
valstybėms narėms taikyti mažesnį 
apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių 
degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Kad 
transporto bendrovės galėtų prisitaikyti 
prie naujų teisės aktų, reikia nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį iki 2023 m. 
Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 
dalyje tam tikroms valstybėms narėms 
leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo 
tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

Or. nl

Pakeitimas 66
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti 
valstybėms narėms taikyti mažesnį 
apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių 
degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti 
valstybėms narėms taikyti mažesnį 
apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių 
degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Siekiant 
taikyti sąžiningą požiūrį ir užtikrinti 
vienodas sąlygas įvairioms krovininio 
transporto priemonėms, kurios naudoja 
variklių degalus, reikėtų atitinkamai 
apmokestinti variklių degalus ir kitus 
energetikos produktus, kurie naudojami 
oro ir jūrų transporte. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama apmokestinti energetikos produktus, naudojamus 
aviacijoje ir jūrų laivyboje.

Pakeitimas 67
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti 
valstybėms narėms taikyti mažesnį 
apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių 
degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

(13) Nuostata, leidžianti valstybėms 
narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį 
komercinės paskirties gazoliui, 
naudojamam kaip variklių degalai, 
palyginti su nekomercinės paskirties 
gazoliu, yra svarbi ekonominiu požiūriu, 
nes transporto sąnaudos sudaro didelę 
verslo sąnaudų struktūros dalį, visų pirma 
šalyse, kuriose ilgi kelionės nuotoliai, 
todėl ji turėtų būti išlaikyta. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

Or. fi

Pakeitimas 68
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Būtina apriboti su CO2 susijusio 
apmokestinimo galimą poveikį sąnaudoms 
sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems 
būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 13 
dalyje. Todėl būtina numatyti atitinkamas 
pereinamojo laikotarpio priemones, 
tačiau jos taip pat turėtų užtikrinti tolesnį 
su CO2 susijusio apmokestinimo 
aplinkosauginį veiksmingumą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi yra ribotas sektorių ir įrenginių, kuriems būdingas anglies dioksido nutekėjimas, 
skaičius, šis sprendimas iš tikrųjų yra nepagrįstas. Valstybės narės, teikdamos valstybės 
pagalbą, turėtų kompensuoti bet kokią įrodytą anglies dioksido nutekėjimo riziką daug 
energijos vartojantiems pramonės sektoriams dėl energijos apmokestinimo.

Pakeitimas 69
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Būtina apriboti su CO2 susijusio 
apmokestinimo galimą poveikį sąnaudoms
sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo
rizika, kaip apibrėžta Direktyvos 
2003/87/EB 10a straipsnio 13 dalyje. 
Todėl būtina numatyti atitinkamas 
pereinamojo laikotarpio priemones, tačiau 
jos taip pat turėtų užtikrinti tolesnį su CO2 

susijusio apmokestinimo aplinkosauginį 
veiksmingumą.

(14) Būtina apriboti naujos mokesčių 
struktūros galimą poveikį sąnaudoms 
sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika. Todėl būtina numatyti atitinkamas 
priemones, tačiau jos taip pat turėtų 
užtikrinti tolesnį su CO2 susijusio 
apmokestinimo aplinkosauginį 
veiksmingumą.

Or. de

Pakeitimas 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Būtina apriboti su CO2 susijusio 
apmokestinimo galimą poveikį sąnaudoms 
sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, kaip apibrėžta Direktyvos 
2003/87/EB 10a straipsnio 13 dalyje. Todėl 
būtina numatyti atitinkamas pereinamojo 
laikotarpio priemones, tačiau jos taip pat 

(14) Būtina apriboti su CO2 susijusio 
neprivalomo apmokestinimo galimą 
poveikį sąnaudoms sektoriuose arba jų 
pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 13 
dalyje. Todėl būtina numatyti atitinkamas 
pereinamojo laikotarpio priemones, tačiau 
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turėtų užtikrinti tolesnį su CO2 susijusio 
apmokestinimo aplinkosauginį 
veiksmingumą.

jos taip pat turėtų užtikrinti tolesnį su CO2 
susijusio apmokestinimo aplinkosauginį 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 71
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Darant bet kokius energijos 
apmokestinimo sistemos pakeitimus reikia 
stengtis, kad sektoriai, kuriems netaikoma 
prekybos taršos leidimais sistema, nebūtų 
statomi į blogesnę padėtį, palyginti su 
sektoriais, kuriems ši sistema taikoma.

Or. de

Pakeitimas 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje 
leidžiama tam tikrais atvejais taikyti 
diferencijuotas apmokestinimo normas. 
Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų 
signalas būtų nuoseklus, valstybių narių 
galimybė taikyti diferencijuotas 
nacionalines normas galiotų tik bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį 
taksi automobilių naudojamų variklių 
degalų apmokestinimo lygį 
nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama 
politika, skatinančia naudoti alternatyvų 

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje 
leidžiama tam tikrais atvejais taikyti 
diferencijuotas apmokestinimo normas. Be 
to, galimybė taikyti mažesnį taksi 
automobilių naudojamų variklių degalų 
apmokestinimo lygį nebesuderinama su 
tikslais, kurių siekiama politika, 
skatinančia naudoti alternatyvų kurą, 
alternatyvius energijos nešiklius ir 
švaresnes visuomeninio transporto 
priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta
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kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir 
švaresnes visuomeninio transporto 
priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.

Or. en

Pakeitimas 73
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje 
leidžiama tam tikrais atvejais taikyti 
diferencijuotas apmokestinimo normas. 
Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų 
signalas būtų nuoseklus, valstybių narių 
galimybė taikyti diferencijuotas 
nacionalines normas galiotų tik bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį 
taksi automobilių naudojamų variklių 
degalų apmokestinimo lygį 
nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama 
politika, skatinančia naudoti alternatyvų 
kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir 
švaresnes visuomeninio transporto 
priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje 
leidžiama tam tikrais atvejais taikyti 
diferencijuotas apmokestinimo normas. 
Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų 
signalas būtų nuoseklus, valstybių narių 
galimybė taikyti diferencijuotas 
nacionalines normas galiotų tik bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį 
taksi automobilių naudojamų iš naftos 
pagamintų variklių degalų apmokestinimo 
lygį nebesuderinama su tikslais, kurių 
siekiama politika, skatinančia naudoti 
alternatyvų kurą, alternatyvius energijos 
nešiklius ir švaresnes visuomeninio 
transporto priemones, todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

Or. en

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas – alternatyva iš naftos pagamintiems degalams; jos turi labai 
mažą išmetamų toksinių ar kancerogeninių medžiagų kiekį, beveik visai neišmeta kietųjų 
dalelių, taip pat neišmeta reaktyviųjų angliavandenilių, joms būdingas mažesnis išmetamų 
azoto oksidų (NOx) kiekis ir mažesnis sukeliamo triukšmo lygis, todėl tai ideali alternatyva
variklių degalams miesto aplinkoje. Europos ateities transporto degalų ekspertų grupės 
ataskaitoje (2011 m. sausio 25 d.) nurodyta, kad metanas turėtų būti skatinamas kaip viena iš
pagrindinių alternatyvių miesto transporto degalų rūšių.
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Pakeitimas 74
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Kadangi elektrinių ir hibridinių 
transporto priemonių įvedimas bus labai 
svarbus mažinant transporto sektoriaus 
priklausomybę nuo neatsinaujinančiųjų 
degalų transporto sektoriuje, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę tam tikrą 
ribotą laikotarpį netaikyti apmokestinimo 
arba sumažinti jo lygį elektros energijai, 
naudojamai tokioms transporto 
priemonėms įkrauti.

Or. en

Pagrindimas

Elektrifikacija svarbi transporto sektoriaus tvarumo kūrimo procese. Kadangi bendras šių 
transporto priemonių išmetamų teršalų poveikis glaudžiai susijęs su tiekiamos elektros 
energijos švarumu, jos nebūtinai turi būti labai ekologiškos artimiausiu metu visose 
valstybėse narėse. Tačiau ilguoju laikotarpiu šios itin efektyvios technologijos atveria iš 
tikrųjų tvarios transporto sistemos kūrimo galimybes.

Pakeitimas 75
Rovana Plumb

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 

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

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.

Or. en

Pagrindimas

Socialinis aspektas labai svarbus priimant teisės aktus, kurie turi poveikį energetikos 
sektoriui. Turėtų būti aiškiai pabrėžiama, kad valstybės narės, įgyvendindamos direktyvą, yra 
atsakingos už veiksmus, kuriais remiami namų ūkiai, kurie gyvena energetinio skurdo 
sąlygomis arba kuriems gresia toks skurdas.

Pakeitimas 76
Philippe De Backer

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) Namų ūkių ir labdaros organizacijų 
atleidimas nuo mokesčių trukdo teisingai 
nustatyti kainas. Siekiant didesnio 
energijos vartojimo efektyvumo ir teršalų 
išmetimo mažinimo, tokie mokesčių 
atleidimo ar jų sumažinimo atvejai 
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui yra 
nepageidaujami. Reikėtų, kad 
nustačiusios kainas valstybės narės mažai 

pajamų turintiems namų ūkiams ar 
labdaros organizacijoms dėl socialinių 
priežasčių skirtų paramą. Tokiu būdu šiai 
tikslinei grupei padidėjusios išlaidos 
energijai būtų kompensuojamos 
socialinėmis priemonėmis.

Or. nl

Pakeitimas 77
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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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) Namų ūkių ir labdaros organizacijas 
atleidus nuo mokesčių arba juos 
sumažinus, būtų prarasta svarbi paskata 
mažinti išmetamo CO2 kiekį ir mažiau 
naudoti energijos. Energijos 
apmokestinimą taikant gautos pajamos 
turėtų būti naudojamos padėti apsaugoti 
mažas pajamas gaunančius ir itin 
pažeidžiamus asmenis, taip pat socialinio 
būsto arba energetiniame skurde 
gyvenančių asmenų namų atnaujinimo 
planams įgyvendinti. Kai kuriose 
valstybėse narėse jau dabar didesnės 
šildymo išlaidos kompensuojamos 
numatant didesnes socialines išmokas 
arba papildomas socialines priemones. 
Valstybes nares reikėtų įpareigoti pranešti 
Komisijai apie veiksmus, kurių jos imasi 
siekdamos apsaugoti mažas pajamas 
turinčius asmenis.

Or. en

Pagrindimas

Taikant išimtį visiems namų ūkiams, būtų prarastos svarbios paskatos taupyti energiją, taip 
pat vengiama taikyti veiksmingesnius centralizuoto šilumos tiekimo sprendimus, taigi būtų 
iškraipoma Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema. Iš energijos apmokestinimo gautos pajamos turėtų būti naudojamos neturtingesnėms
visuomenės grupėms remti ir energijos taupymo priemonėms skatinti.

Pakeitimas 78
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijų (17) Siekiant teikti tinkamas paskatas 
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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.

investicijoms į energijos taupymą ir 
didesnį energijos vartojimo efektyvumą, 
15 straipsnyje numatyta galimybė atleisti 
nuo mokesčių arba juos sumažinti namų 
ūkiams ir labdaros organizacijoms turėtų 
būti panaikinta po ilgo laipsniško jos 
taikymo nutraukimo laikotarpio. 
Valstybėse narėse, kuriose tai turi įtakos 
energijos kainoms, kompensacijos mažų 
pajamų namų ūkiams ir labdaros 
organizacijoms turėtų būti teikiamos 
įgyvendinant griežtas ir išsamias 
socialines priemones. 

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės apimties atleidimas nuo mokesčių, neįtraukiant krosnių kuro, ilguoju laikotarpiu 
turėtų būti panaikintas, siekiant skatinti energijos taupymo ir jos vartojimo efektyvumo 
iniciatyvas. Kartu, mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams ir labdaros organizacijoms tai 
turi būti kompensuojama taikant socialines priemones. Kai taikoma lengvata, mažėja kainų 
spaudimas, ir tai aiškiai atgraso nuo investicijų, pvz., į pastatų renovaciją ir centralizuotą 
šildymą, taigi namų ūkiai tampa pernelyg pasyvūs, kai reikia riboti energijos vartojimą.

Pakeitimas 79
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir 
gamtinių dujų, naudojamų kaip 
reaktyvinių variklių degalai, atveju 
nustatytos lengvatos – bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo mažesni 
minimalūs lygiai arba galimybė 
neapmokestinti šių energetikos produktų 
– daugiau nebepateisinamos, visų pirma 
dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos dalį, todėl 
vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti 
panaikintos.

Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

Automatinis didesnio SND ir gamtinių dujų automobiliams apmokestinimo bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalies didėjimo susiejimas techniniu požiūriu nėra 
pagrįstas ir neatitinka padėties rinkoje. Ir valstybėse narėse su įsišaknijusiomis automobilių 
naudojimo ir automobiliams skirtų dujų sektoriaus pramonės tradicijomis biokuro vartojimas 
nuolatos auga todėl, kad yra laikomasi direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių 
išteklių energiją (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB) numatytų 
įsipareigojimų.

Pakeitimas 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir 
gamtinių dujų, naudojamų kaip 
reaktyvinių variklių degalai, atveju 
nustatytos lengvatos – bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo mažesni 
minimalūs lygiai arba galimybė 
neapmokestinti šių energetikos produktų 
– daugiau nebepateisinamos, visų pirma 
dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos dalį, todėl 
vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti 
panaikintos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir 
gamtinių dujų, naudojamų kaip 

(18) Suskystintų naftos dujų (SND), 
naudojamų kaip variklių degalai, atveju 
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reaktyvinių variklių degalai, atveju 
nustatytos lengvatos – bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo mažesni 
minimalūs lygiai arba galimybė 
neapmokestinti šių energetikos produktų –
daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl 
būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos dalį, todėl 
vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti 
panaikintos.

nustatytos lengvatos – bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo mažesni 
minimalūs lygiai arba galimybė 
neapmokestinti šio energetikos produkto –
daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl 
būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos dalį, todėl 
vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti 
panaikintos. Gamtinių dujų ir biometano, 
naudojamų kaip variklių degalai, atveju 
nustatytos lengvatos – bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo mažesni 
minimalūs lygiai ar galimybė 
neapmokestinti šių energetikos produktų 
– turėtų būti panaikintos tik atlikus šios 
direktyvos nuostatų, susijusių su 
gamtinėms dujoms taikomu
apmokestinimo lygiu kelių transporte, 
įgyvendinimo vertinimą iki 2023 m. 
Ataskaitoje turėtų būti vertinama, inter 
alia, pažanga, susijusi su galimybe 
naudoti gamtines dujas ir biometaną, 
pildymo stočių tinklo plėtimas Europos 
Sąjungoje, gamtines dujas naudojančių 
transporto priemonių rinkos dalis 
Europos Sąjungoje, naujovių ir 
technologijų plėtra biometano kaip 
degalų, naudojamų transportui, srityje ir 
realioji minimalaus apmokestinimo lygio 
vertė. 

Or. en

Pagrindimas

Biometano plėtra susijusi su gamtines dujas naudojančiomis transporto priemonėmis, taigi ir
lengvatiniu mokesčių režimu, kuriuo sudaromos sąlygos vystyti metano degalų pildymo
infrastruktūrą. Metanas, kaip prieinama alternatyva iš naftos pagamintiems degalams, turi 
labai mažą išmetamų angliavandenilių be metano (NMHC), kietųjų dalelių (KD) ir azoto 
oksidų (NOx) kiekį, todėl gerina miesto oro kokybę, mažina triukšmą ir CO2. „Peržiūros 
išlyga“ – tinkama teisėkūros priemonė siekiant įvertinti poreikį išlaikyti lengvatinį mokesčių 
režimą alternatyviems degalams.

Pakeitimas 82
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir 
gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių 
variklių degalai, atveju nustatytos 
lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai
arba galimybė neapmokestinti šių 
energetikos produktų – daugiau
nebepateisinamos, visų pirma dėl 
būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos dalį, todėl 
vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti 
panaikintos.

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir 
gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių 
variklių degalai, atveju nustatytos 
lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai 
arba galimybė neapmokestinti šių 
energetikos produktų – nebepateisinamos
ilguoju laikotarpiu, todėl jos turėtų būti 
panaikintos. Tačiau, kadangi šie degalai 
turi ne tokį žalingą poveikį aplinką kaip 
kiti iškastiniai degalai ir kadangi jų 
paskirstymo infrastruktūra galėtų būti 
naudinga įvedant atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių alternatyvas, šių 
lengvatų turėtų būti laipsniškai atsisakyta.

Or. en

Pagrindimas

Nors suskystintos naftos dujos ir gamtinės dujos nėra tvarūs energetikos sprendimai, tai
tinkami energijos išteklių derinio elementai vidutinės trukmės laikotarpiu. Jie ne tik išmeta 
mažesnį CO2 dujų ir azoto oksidų (NOx) kiekį negu kitas iškastinis kuras; jų infrastruktūra, 
ypač gamtinių dujų, taip pat galėtų palengvinti atsinaujinančių alternatyvių išteklių įvedimą. 
Todėl iki 2028 m. turėtų būti leidžiama iki 50 proc. sumažinti mokesčius, tačiau tik tol, kol vis 
dar vyksta nedidelių rinkos dalių kūrimo etapai.

Pakeitimas 83
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir 
gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių 
variklių degalai, atveju nustatytos 
lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai 
arba galimybė neapmokestinti šių 

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir 
gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių 
variklių degalai, atveju nustatytos 
lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai 
arba galimybė neapmokestinti šių 
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energetikos produktų – daugiau 
nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės 
padidinti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių rinkos dalį, todėl vidutiniu 
laikotarpiu jos turėtų būti panaikintos.

energetikos produktų – daugiau 
nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės 
padidinti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių rinkos dalį, todėl jos turėtų būti 
laipsniškai panaikintos.

Or. en

Pakeitimas 84
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Šia direktyva siekiama sudaryti 
lengvesnes galimybes įgyvendinti 
pagrindinius su ES energetikos ir klimato 
politikos kryptimis susijusius tikslus. 
Aviacijos sektoriaus įtraukimas į 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų prekybos sistemą 
priimant Direktyvą 2008/101/EB atspindi 
siekį sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį šiame sektoriuje. 
Jeigu iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
nesudaroma jokių tarptautinių susitarimų 
dėl išmetamųjų teršalų, įskaitant jūros 
išmetamuosius teršalus, mažinimo 
tarptautiniu mastu, Komisija 
įsipareigojusi pasiūlyti priemones, kad 
tokių išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai 
būtų įtraukti į Europos Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įsipareigojimus. Labai svarbu 
suteikti galimybę valstybėms narėms 
apmokestinti energetikos produktus, 
naudojamus aviacijos ir jūrų transporto 
veikloje, kaip ir kitus energetikos 
produktus transporto srityje, kad būtų 
sudarytos vienodos sąlygos, didinama 
Europos Sąjungos energetinė 
nepriklausomybė ir kuriamos paskatos 
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energijos vartojimo efektyvumui gerinti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama apmokestinti energetikos produktus, naudojamus
aviacijos ir jūrų transporto veikloje.

Pakeitimas 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Šia direktyva siekiama sudaryti 
lengvesnes galimybes įgyvendinti 
pagrindinius su ES energetikos ir klimato 
politikos kryptimis susijusius tikslus. 
Aviacijos sektoriaus įtraukimas į 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų prekybos sistemą 
priimant Direktyvą 2008/101/EB atspindi 
siekį sumažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį šiame sektoriuje. 
Jeigu iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
nesudaroma jokių tarptautinių susitarimų 
dėl išmetamųjų teršalų, įskaitant jūros 
išmetamuosius teršalus, mažinimo 
tarptautiniu mastu, Komisija 
įsipareigojusi pasiūlyti priemones, kad 
tokių išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai 
būtų įtraukti į Europos Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo įsipareigojimus. Labai svarbu 
apmokestinti energetikos produktus, 
naudojamus aviacijos ir jūrų transporto 
veikloje, kaip ir kitus energetikos 
produktus transporto srityje, kad būtų 
užtikrinta Europos Sąjungos energetinė 
nepriklausomybė ir kuriamos paskatos 
energijos vartojimo efektyvumui gerinti. 
Būtina imtis veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad šių apmokestinimo priemonių 
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taikymas netaptų našta vartotojams, t. y. 
kad jiems nebūtų perkeliamos jų taikymo 
išlaidos.

Or. en

Pagrindimas

Draudimas valstybėms narėms taikyti apmokestinimo priemones energetikos produktams, 
naudojamiems aviacijos ir jūrų transporto veikloje, nėra pagrįstas. Neturėdamos galimybės 
taikyti apmokestinimo priemones energetikos produktams, naudojamiems aviacijos ir laivybos 
veikloje, valstybės narės negali ekonomiškai veiksmingai įgyvendinti savo įsipareigojimų ES 
energetikos ir klimato politikos srityse.

Pakeitimas 86
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės 
narės privalo neapmokestinti degalų, 
naudojamų laivybai Bendrijos vandenyse, 
ir elektros energijos, pagamintos laive, 
taip pat kai laivas yra prisišvartavęs uoste. 
Be to, valstybės narės gali šį lengvatinį 
mokesčių režimą taikyti ir laivams, 
plaukiojantiems vidaus vandenyse. Kai 
kuriuose uostuose yra švaresnių
alternatyvų – naudojamasi elektros energija 
iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama. 
Siekdamos pirmą kartą paskatinti kurti ir 
naudoti šią technologiją, kol nebus 
patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio 
klausimo, valstybės narės turėtų 
neapmokestinti energijos mokesčiais iš 
kranto naudojamos elektros energijos uoste 
prisišvartavusiuose laivuose. Toks 
atleidimas nuo mokesčių turėtų trukti 
pakankamai ilgai, kad uostų operatoriai 
nebūtų priversti atsisakyti imtis reikiamų 
investicijų, bet tuo pačiu ribotu laikotarpiu, 
kad tolesnis visiško ar dalinio 
neapmokestinimo taikymas priklausytų nuo 

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės 
narės privalo neapmokestinti degalų, 
naudojamų oro navigacijai ir jūrų laivybai
ne pramogų tikslais. Šis draudimas 
neatitinka bendrų Europos Sąjungos 
aplinkos apsaugos tikslų, subsidiarumo 
principo ar siekio sukurti vienodas 
sąlygas energijos apmokestinimo srityje. 
Todėl jis turėtų būti panaikintas. Kartu 
valstybėms narėms šiose dviejose srityse 
turėtų būti suteikta galimybė taikyti 
mažesnį apmokestinimą arba visišką 
atleidimą nuo mokesčių, susijusį tiek su 
bendruoju energijos suvartojimo 
apmokestinimu, tiek su CO2 susijusiu 
apmokestinimu. Todėl, atsižvelgiant į 
dvišalius ir daugiašalius tarptautinius 
susitarimus, taip pat į tai, kad aviacijos 
sektorius bus įtrauktas, o jūrų sektorius 
galėtų būti įtrauktas į Bendrijos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą, valstybės narės 
turėtų turėti galimybę laisvai apibrėžti 
joms tinkamas energijos mokesčio 
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laiku priimto naujo sprendimo. struktūras oro navigacijoje ir jūrų 
laivyboje. Toks mokesčio režimas turėtų 
būti taikomas ir laivams, plaukiojantiems 
vidaus vandenyse. Kai kuriuose uostuose 
yra švarios energijos alternatyvų –
naudojamasi elektros energija iš kranto, 
tačiau ji yra apmokestinama. Siekdamos 
pirmą kartą paskatinti kurti ir naudoti šią 
technologiją, kol nebus patvirtinta 
išsamesnė sistema dėl šio klausimo, 
valstybės narės turėtų neapmokestinti 
energijos mokesčiais iš kranto naudojamos 
elektros energijos uoste prisišvartavusiuose 
laivuose. Toks atleidimas nuo mokesčių 
turėtų trukti pakankamai ilgai, kad uostų 
operatoriai nebūtų priversti atsisakyti imtis 
reikiamų investicijų, bet tuo pačiu ribotu 
laikotarpiu, kad tolesnis visiško ar dalinio 
neapmokestinimo taikymas priklausytų nuo 
laiku priimto naujo sprendimo.

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta pakeisti privalomas mokesčių lengvatas aviacijoje ir jūrų transporte į
neprivalomas lengvatas. Kadangi dabartiniai draudimai nėra grindžiami tarptautinės teisės 
normomis, jais be reikalo ribojama nacionalinių politinių veiksmų laisvė šiose srityse. 
Perėjimas prie neprivalomų lengvatų leistų valstybėms narėms ekonomiškai veiksmingiau 
įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato ir energijos srityse.

Pakeitimas 87
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės 
narės privalo neapmokestinti degalų, 
naudojamų laivybai Bendrijos vandenyse, 
ir elektros energijos, pagamintos laive, taip 
pat kai laivas yra prisišvartavęs uoste. Be 
to, valstybės narės gali šį lengvatinį 
mokesčių režimą taikyti ir laivams, 

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės 
narės privalo neapmokestinti degalų, 
naudojamų laivybai Bendrijos vandenyse, 
ir elektros energijos, pagamintos laive, taip 
pat kai laivas yra prisišvartavęs uoste. Be 
to, valstybės narės gali šį lengvatinį 
mokesčių režimą taikyti ir laivams, 
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plaukiojantiems vidaus vandenyse. Kai 
kuriuose uostuose yra švaresnių 
alternatyvų – naudojamasi elektros energija 
iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama. 
Siekdamos pirmą kartą paskatinti kurti ir 
naudoti šią technologiją, kol nebus 
patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio 
klausimo, valstybės narės turėtų 
neapmokestinti energijos mokesčiais iš 
kranto naudojamos elektros energijos uoste 
prisišvartavusiuose laivuose. Toks 
atleidimas nuo mokesčių turėtų trukti 
pakankamai ilgai, kad uostų operatoriai 
nebūtų priversti atsisakyti imtis reikiamų 
investicijų, bet tuo pačiu ribotu laikotarpiu, 
kad tolesnis visiško ar dalinio 
neapmokestinimo taikymas priklausytų nuo 
laiku priimto naujo sprendimo.

plaukiojantiems vidaus vandenyse. Kai 
kuriuose uostuose yra švaresnių 
alternatyvų – naudojamasi elektros energija 
iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama.
Siekdamos pirmą kartą paskatinti kurti ir 
naudoti šią technologiją, kol nebus
patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio 
klausimo, valstybės narės turėtų 
neapmokestinti energijos mokesčiais iš 
kranto naudojamos elektros energijos uoste 
prisišvartavusiuose laivuose. Toks 
atleidimas nuo mokesčių turėtų būti 
taikomas tiek jūrų, tiek vidaus vandenų 
uostams ir trukti pakankamai ilgai, kad 
uostų operatoriai nebūtų priversti atsisakyti 
imtis reikiamų investicijų, bet tuo pačiu 
ribotu laikotarpiu, kad tolesnis visiško ar 
dalinio neapmokestinimo taikymas 
priklausytų nuo laiku priimto naujo 
sprendimo.

Or. nl

Pakeitimas 88
Ivo Strejček

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 
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 –

(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.
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atitinkamų sektorių traktavimas turėtų 
būti suderintas su pramonės sektoriams 
taikomomis taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 89
Olle Ludvigsson

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 
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.

(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
prieštarautų Sąjungos platesnio masto 
politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su 
korekcinėmis priemonėmis, 
užtikrinančiomis, kad būtų siekiama 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo. 
Nacionalinės valdžios institucijos turėtų 
aiškiai apibrėžti ir atidžiai stebėti 
energijos vartojimo efektyvumo didinimą. 
Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo –
atitinkamų sektorių traktavimas turėtų būti 
suderintas su pramonės sektoriams 
taikomomis taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo pažangos užtikrinimo procedūra turi būti griežta ir kruopšti, 
kad būtų pasiekti realūs rezultatai. Mokesčių atskaita turėtų būti taikoma tik esant 
patikrintam energijos vartojimo efektyvumo didinimui. Tokiomis aplinkybėmis reikia aiškių ir
tvirtų nacionalinių sistemų.
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Pakeitimas 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

(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 
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 neprivalomo 
apmokestinimo – atitinkamų sektorių 
traktavimas turėtų būti suderintas su 
pramonės sektoriams taikomomis 
taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 91
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis 
bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į 
ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš 
jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 
2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus
tvarumo kriterijus, susijusius su jų 
poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio 
pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte 

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis 
bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į 
ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš 
jos pagaminti ir atitinka tvarumo kriterijus, 
susijusius su jų poveikiu siekiant išlaikyti 
CO2 kiekio pusiausvyrą ir jų mažesne 
energetine verte viename kiekybiniame 
vienete, palyginti su kai kuriomis kitomis 
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viename kiekybiniame vienete, palyginti su 
kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis 
iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės 
trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos 
Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, 
kuriomis leidžiama šio kuro 
neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. 
Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, 
kad šios nuostatos būtų suderintos su šia 
direktyva įvestomis bendrosiomis 
taisyklėmis. Todėl valstybių narių 
papildomos mokesčių lengvatos Direktyvos 
2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose 
apibrėžtiems biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams turėtų būti taikomos tik 
tada, jei jie atitinka šios direktyvos 17 
straipsnyje taikomus tvarumo kriterijus.

konkuruojančiomis iškastinio kuro rūšimis. 
Tvarumo kriterijai, taikomi biodegalams 
ir skystiesiems bioproduktams, 
apibrėžtiems Direktyvos 2009/28/EB 2 
straipsnio h ir i punktuose, yra nustatyti 
tos direktyvos 17 straipsnyje, o kitiems iš 
biomasės pagamintiems produktams bus 
nustatyti pagal Komisijos pasiūlymą. 
Todėl vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų 
būti panaikintos Direktyvos 2003/96/EB 
nuostatos, kuriomis leidžiama šio kuro 
neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. 
Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, 
kad šios nuostatos būtų suderintos su šia 
direktyva įvestomis bendrosiomis 
taisyklėmis. Todėl valstybių narių 
papildomos mokesčių lengvatos 
biodegalams ir skystiesiems bioproduktams 
turėtų būti taikomos tik tada, jei jie atitinka 
jiems taikomus tvarumo kriterijus. Pagal 
Komisijos pasiūlymą nustačius 
konkrečius tvarumo kriterijus iš biomasės 
pagamintiems produktams, šiems 
produktams turėtų būti taikomos 
papildomos mokesčių lengvatos tik tuo 
atveju, jeigu jie atitinka šiuos naujus 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi ne tik biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, bet 
ir iš kietosios biomasės pagamintam kurui. Būtų nepagrįsta nuosekliai, kaip numatyta 
Komisijos pasiūlyme, taikyti lengvatinį režimą degalams, pagamintiems iš netvarios kietosios 
biomasės. Kadangi kietosios biomasės ir biodegalų/skystųjų bioproduktų tvarumo logika šiek 
tiek skiriasi, turi būti nustatyti ir pagal šią direktyvą taikomi konkretūs kriterijai kietajai 
biomasei.

Pakeitimas 92
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis 
bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į 
ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš 
jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 
2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, susijusius su jų 
poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio 
pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte 
viename kiekybiniame vienete, palyginti su 
kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis 
iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės 
trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos 
Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, 
kuriomis leidžiama šio kuro 
neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. 
Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, 
kad šios nuostatos būtų suderintos su šia 
direktyva įvestomis bendrosiomis 
taisyklėmis. Todėl valstybių narių 
papildomos mokesčių lengvatos 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžtiems biodegalams ir 
skystiesiems bioproduktams turėtų būti 
taikomos tik tada, jei jie atitinka šios 
direktyvos 17 straipsnyje taikomus 
tvarumo kriterijus.

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis 
bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į 
ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš 
jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 
2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, susijusius su jų 
poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio 
pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte 
viename kiekybiniame vienete, palyginti su 
kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis 
iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės 
trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos 
Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, 
kuriomis leidžiama šio kuro 
neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. 
Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, 
kad šios nuostatos būtų suderintos su šia 
direktyva įvestomis bendrosiomis 
taisyklėmis. Todėl valstybių narių 
papildomos mokesčių lengvatos 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžtiems biodegalams ir 
skystiesiems bioproduktams turėtų būti 
taikomos tik tada, jei jie atitinka šios 
direktyvos 17 straipsnyje taikomus 
tvarumo kriterijus. Kartu su Direktyvos 
2009/28/EB 17 straipsniu tai reiškia, kad 
biodegalams ir skystiems bioproduktams, 
kuriuos vartojant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas sumažėja ne 
mažiau kaip 35 proc., taikomos 
mokestinės lengvatos turėtų galioti iki 
2016 m. Nuo 2017 m. ši riba didinama iki 
50 proc., o nuo 2018 m. iki 60 proc.

Or. nl

Pakeitimas 93
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis 
bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į 
ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš 
jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 
2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, susijusius su jų 
poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio 
pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte 
viename kiekybiniame vienete, palyginti su 
kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis 
iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės 
trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos 
Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, 
kuriomis leidžiama šio kuro 
neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. 
Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, 
kad šios nuostatos būtų suderintos su šia 
direktyva įvestomis bendrosiomis 
taisyklėmis. Todėl valstybių narių 
papildomos mokesčių lengvatos 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžtiems biodegalams ir 
skystiesiems bioproduktams turėtų būti 
taikomos tik tada, jei jie atitinka šios 
direktyvos 17 straipsnyje taikomus 
tvarumo kriterijus.

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis 
bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į 
ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš 
jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 
2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus, susijusius su jų 
poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio 
pusiausvyrą ir skystųjų bioproduktų
mažesne energetine verte viename 
kiekybiniame vienete, palyginti su kai 
kuriomis kitomis konkuruojančiomis 
iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės 
trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos 
Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, 
kuriomis leidžiama šio kuro 
neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. 
Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, 
kad nuostatos būtų suderintos su šia 
direktyva įvestomis bendrosiomis 
taisyklėmis. Todėl valstybių narių 
papildomos mokesčių lengvatos 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžtiems biodegalams ir 
skystiesiems bioproduktams turėtų būti 
taikomos tik tada, jei jie atitinka šios 
direktyvos 17 straipsnyje taikomus 
tvarumo kriterijus. Biometano atveju
energetinė vertė viename kiekybiniame 
vienete atitinka gamtinių dujų energetinę 
vertę. Atsižvelgiant į tai, kad biometanas,
patiektas į gamtinių dujų tinklą, padeda
didinti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių dalį, biometanui bus netaikomi 
mokesčiai, susiję su CO2 ir energetine 
verte, jeigu jį gaminant bus laikomasi 
tvarumo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Biometanas – vienas iš svarbiausių ramsčių siekiant privalomo tikslo, kad 2020 m. bent 
10 proc. viso transporto kuro sudarytų biodegalai. Nėra jokių apribojimų gamtinėms dujoms
ir biometanui maišyti, nes jie turi tą pačią molekulinę sudėtį. Tai vienintelė prieinama
mažesnių išmetamųjų teršalų kiekio alternatyva iš naftos pagamintam kurui. Todėl
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biometanui neturi būti taikomas su CO2 susijęs apmokestinimas ir energijos mokesčių našta.

Pakeitimas 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Dėl nepakankamai išsamaus nuostatų 
dėl komercine paskirtimi naudojamo 
krosnių kuro suderinimo, valstybės narės, 
kuriose apmokestinimo lygiai viršija 
minimalius tai sričiai nustatytus lygius, 
turėtų toliau turėti galimybę numatyti tam 
tikrą apmokestinimo sumažinimą. 
Nustatytuose reikalavimuose turėtų būti 
atskirti bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimas ir su CO2 susijęs 
apmokestinimas, nes šiais dviem 
apmokestinimo elementais siekiama 
skirtingų tikslų. Be to, turėtų būti aiškiai 
nurodyta, kad Direktyvos 2003/96/EB 17 
straipsnio nuorodos į apyvartinių leidimų 
programas neaprėpia Sąjungos sistemos 
pagal Direktyvą 2003/87/EB.

(22) Dėl nepakankamai išsamaus nuostatų 
dėl komercine paskirtimi naudojamo 
krosnių kuro suderinimo, valstybės narės, 
kuriose apmokestinimo lygiai viršija 
minimalius tai sričiai nustatytus lygius, 
turėtų toliau turėti galimybę numatyti tam 
tikrą apmokestinimo sumažinimą. Be to, 
turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Direktyvos 
2003/96/EB 17 straipsnio nuorodos į 
apyvartinių leidimų programas neaprėpia 
Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 
2003/87/EB.

Or. en

Pakeitimas 95
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Turėtų būti atnaujintas Direktyvos 
2003/96/EB 2 straipsnio 1 dalyje ir 20 
straipsnio 1 dalyje išvardytų energetikos 
produktų sąrašas, kad būtų įtraukti tam tikri 

(25) Turėtų būti atnaujintas Direktyvos 
2003/96/EB 2 straipsnio 1 dalyje ir 20 
straipsnio 1 dalyje išvardytų energetikos 
produktų sąrašas, kad būtų įtraukti tam tikri 
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biodegalai, siekiant užtikrinti, kad šie 
biodegalai būtų traktuojami vienodai ir 
standartiškai, o Direktyvos 2003/96/EB 2 
straipsnio 5 dalyje turėtų būti padaryta 
nuoroda į šiuo metu taikomos 
kombinuotosios nomenklatūros versiją. 
Atsižvelgiant į mokesčių slėpimo, vengimo
arba su jais susijusio piktnaudžiavimo 
pavojų, produktams, kurių KN kodas yra 
3811, turėtų būti taikomos 
Direktyvos 2008/118/EB kontrolės ir 
judėjimo nuostatos.

biodegalai, siekiant užtikrinti, kad šie 
biodegalai būtų traktuojami vienodai ir 
standartiškai, o Direktyvos 2003/96/EB 2 
straipsnio 5 dalyje turėtų būti padaryta 
nuoroda į šiuo metu taikomos 
kombinuotosios nomenklatūros versiją. 
Atsižvelgiant į mokesčių slėpimo, 
mokestinio sukčiavimo arba su jais 
susijusio piktnaudžiavimo pavojų, 
produktams, kurių KN kodas yra 3811, 
turėtų būti taikomos 
Direktyvos 2008/118/EB kontrolės ir 
judėjimo nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 96
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Mokesčių vengimas dėl 
vadinamojo„degalų turizmo“ komercinės 
paskirties kelių transporto srityje ir degalų 
gabenimo komercinės paskirties aviacijos 
srityje iškreipia vidaus rinką, todėl 
atskiroms valstybėms narėms nenaudinga 
taikyti didesnį apmokestinimo lygį negu 
nustatytas kitose valstybėse. Vienas iš 
būdų šiai problemai išspręsti būtų visiškai 
arba iš dalies pakeisti esamą 
apmokestinimo sistemą, pagal kurią 
apmokestinamas tam tikroje šalyje 
įsigytas atitinkamas transporto degalų 
kiekis, ir pereiti prie sistemos, kurioje šie 
degalai būtų apmokestinami remiantis jų 
kiekiu, faktiškai suvartotu kiekvienos 
valstybės narės teritorijoje. Kad būtų 
galima aiškiau įvertinti šį alternatyvų 
sprendimą, Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą apie šios sistemos taikymo 
galimybes ir tikėtiną perėjimo prie tokios 
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sistemos poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Šiaurės Amerikos šalių IFTA modelis rodo, kad galima racionaliai išspręsti šias problemas 
apmokestinant degalus, kurie suvartojami – o ne parduodami – kiekvienos administracinės 
zonos (valstybės narės) teritorijoje. Todėl būtų pagrįsta įgalioti Komisiją nuodugniai ištirti, 
ar tas modelis galėtų būti tam tikra forma panaudotas kaip pagrindas taikyti panašią sistemą 
Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 97
Bernd Lange

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 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.

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų 
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. Šioje 
ataskaitoje taip pat turėtų būti 
apsvarstytos pasekmės pramonės politikos 
prioritetams Europos automobilių 
pramonės sektoriuje, atsižvelgiant į 
švarius, efektyviai energiją naudojančius 
įprastus vidaus degimo variklius, ir ES 
siekiamiems CO2 išmetimo mažinimo 
tikslams lengvųjų automobilių sektoriuje.
Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip 
manoma, būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai 
peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į 
turimus naujus įrodymus ir apsvarstant, ar 
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nacionalinės įgyvendinimo sąlygos 
visiems vartotojams aiškios, suprantamos 
ir skaidrios. Be to, Komisija iki 2016 m. 
sausio 1 d. turėtų pateikti dar vieną 
pasiūlymą dėl lengvųjų automobilių 
pirkimo mokesčio, lengvųjų automobilių 
registracijos mokesčio ir metinio lengvųjų 
automobilių nuosavybės mokesčio 
suderinimo ir pertvarkymo taip, kad šie 
mokesčiai būtų pagrįsti tik transporto 
priemonės išmetamu CO2.

Or. de

Pakeitimas 98
Ivo Strejček

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 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.

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

Or. en

Pakeitimas 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel
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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 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.

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, 
kurioje visų 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 ir jų sumažinimo 
atvejai. Ataskaitoje taip pat turėtų būti 
apžvelgiamos galiojančios apmokestinimo 
nuostatos, nustatytos dvišaliuose oro 
susisiekimo susitarimuose. Sektorių arba 
jų pošakių, kuriems, kaip manoma, 
būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo 
rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, 
visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus 
įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlydama pranešti apie atleidimo nuo mokesčių degalams, naudojamiems oro aviacijos ir
jūrų laivybos srityje, pagrindą, Komisija netiesiogiai pripažįsta, kad šie klausimai yra 
probleminiai, tačiau problemos sprendimą atideda. Tačiau svarbu juos spręsti dabar, jei ES
iš tikrųjų siekia savo tikslo, kad ES transporto sistema taptų tvaria sistema. „Teisingas kainų 
nustatymas“ – tai būtina išankstinė sąlyga norint pasiekti šį tikslą.

Pakeitimas 100
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, 
kurioje visų 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 
sudaromas ir reguliariai peržiūrimas, visų 
pirma atsižvelgiant į turimus naujus 
įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi yra ribotas sektorių ir įrenginių, kuriems būdingas anglies dioksido nutekėjimas, 
skaičius, konkretaus teisės akto priėmimas iš tikrųjų yra nepagrįstas, tačiau sąrašas turėtų 
būti toliau sudaromas. Tokiu atveju valstybės narės, teikdamos valstybės pagalbą, galėtų 
kompensuoti bet kokią įrodytą anglies dioksido nutekėjimo riziką daug energijos 
vartojantiems pramonės sektoriams dėl energijos apmokestinimo.

Pakeitimas 101
Olle Ludvigsson

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 
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 

(28) Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų 
pirma nagrinėjamas minimalus su CO2
susijusių mokesčių lygis, atsižvelgiant į ES 
taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, 
naujovių ir technologijų plėtros poveikį, 
poveikį žalingų ar galimai žalingų teršalų, 
išskyrus CO2, išmetimui ir į argumentus, 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sparčius techninius ir politinius pokyčius šioje srityje, Komisija turi teikti 
ataskaitas dažniau nei kas penkerius metus, kad ši direktyva būtų nuolat tinkamai
atnaujinama. Ataskaitos turėtų būti pateikiamos ir Parlamentui. Šios direktyvos tobulinimo
procese turi būti ypač atsižvelgta į problemas, susijusias su išmetamaisiais teršalais, pvz.,
azoto oksidais (NOx), išskyrus CO2. Svarbu kovoti su platesniu variklių degalų ir krosnių 
kuro naudojimo poveikiu aplinkai.

Pakeitimas 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 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 

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, 
kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus 
su CO2 susijusių neprivalomų 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, 
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atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus. visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus 
įrodymus.

Or. en

Pakeitimas 103
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kadangi vykdytinos veiklos, visų 
pirma užtikrinimo, kad vidaus rinka 
tinkamai veiktų priėmus naujus 
energetikos ir aplinkos sričių 
reikalavimus, tikslų valstybės narės negali 
deramai pasiekti, ir šių tikslų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Europos Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 104
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą į šią direktyvą įtraukti 
mažiausią mokesčio tarifą, taikomą 
branduolinio kuro strypams, 
naudojamiems elektros energijai gaminti, 
ir branduolinio kuro strypus priskirti 



PE475.931v01-00 68/143 AM\883480LT.doc

LT

energetikos produktams, nustatytiems 
šioje direktyvoje. Tai nepažeidžia valstybių 
narių numatytų laipsniško branduolinės 
energijos atsisakymo planų.

Or. en

Pagrindimas

Energijos mokesčio direktyvoje neaptariamas branduolinio kuro klausimas. Vis dėlto visa tai 
– išorinės sąnaudos, susijusios su branduolinės energijos naudojimu, galima rizika įvykus 
branduolinei avarijai, reikalavimas sudaryti vienodas sąlygas energijai iš įvairių energijos 
šaltinių gauti – pateisina siūlymą į šią direktyvą įtraukti mažiausią mokesčio tarifą, taikomą 
branduolinio kuro strypams. Šis mažiausias mokesčio tarifas atitiktų finansinį branduolinės 
energijos privalumą dėl elektros energijos kainų, padidėjusių taikant ES prekybos taršos 
leidimais sistemą.

Pakeitimas 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) Ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo šios direktyvos priėmimo Komisija 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl išankstinių sąlygų kai 
kurioms arba visoms valstybėms narėms 
pereinant prie sistemos, pagal kurią 
transporto degalai apmokestinami 
remiantis suvartotų, o ne pripildytų 
degalų kiekiu, kaip pagal šiuo metu 
galiojančią sistemą. Prireikus kartu su 
ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl ES 
teisės aktų pakeitimų ir išsamus 
vertinimas dėl poveikio fiskaliniam 
subsidiarumui, išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui, energetinei 
nepriklausomybei ir ekonominiam 
augimui.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant įveikti degalų turizmo problemą, būtina apsvarstyti galimybę apmokestinti suvartotus 
degalus pagal Šiaurės Amerikos šalių IFTA modelį.

Pakeitimas 106
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Todėl Direktyva 2003/96/EB turėtų 
būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(32) Todėl Direktyva 2003/96/EB turėtų 
būti, jei reikia, iš dalies pakeista po 
2015 m., atsižvelgiant į pirmą Komisijos 
vertinimo ataskaitą, kurioje turėtų 
atsispindėti valstybių narių tinkamai 
pagrįsti poreikiai energetikos produktų ir 
elektros energijos apmokestinimo srityje.

Or. en

Pakeitimas 107
Olle Ludvigsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės energetikos produktus 
ir elektros energiją apmokestina pagal šią 
direktyvą.

1. Šioje direktyvoje nustatyta bendra 
Europos Sąjungos energetikos produktų ir
elektros energijos apmokestinimo sistema. 
Joje apibrėžtos privalomos taisyklės, kurių 
valstybės narės turi laikytis, taikydamos
nacionalinį apmokestinimą šiose srityse. 
Šioje direktyvoje pateikta atitinkamų kuro 
rūšių apibrėžtis ir jų pamatinė struktūra, 
minimalūs apmokestinimo lygiai, 
mokesčių tarifų tarpusavio susiejimo ir 
atnaujinimo principai, energijos 
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apmokestinimo ir Bendrijos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos derinimo 
principai, kai kurios laipsniško 
atsisakymo taikyti neapmokestinimą ir 
atleidimo nuo mokesčių taisyklės, taip pat 
tolesnio šios srities teisės aktų tobulinimo 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl išsamesnės pirmos dalies, kurioje apibrėžiamas direktyvos tikslas ir turinys, visas 
teisėkūros tekstas tampa lengviau skaitomas ir suprantamas.

Pakeitimas 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atskiria su CO2 susijusį 
apmokestinimą nuo bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo.

2. Valstybės narės gali atskirti du 
skirtingus apmokestinimo komponentus:
privalomą bendrąjį energijos suvartojimo 
apmokestinimą ir su CO2 susijusį 
neprivalomą apmokestinimą.

Or. en

Pakeitimas 109
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atskiria su CO2 susijusį 
apmokestinimą nuo bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo.

2. Valstybės narės atskiria su CO2 susijusį 
apmokestinimą nuo bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo, kartu 
laipsniškai perkeldamos apmokestinimo 
naštą aplinkai kenksmingesniems 
iškastiniams degalams.

Or. en

Pagrindimas

Apmokestinimo našta turi būti laipsniškai perkeliama iškastiniams degalams, kad valstybės 
narės turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie numatytų energetikos produktų ir elektros 
energijos apmokestinimo sistemos pokyčių. 

Pakeitimas 110
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB 
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas 
apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2

kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimo 2007/589/EB, 
nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. 
Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2

faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės 
pagamintiems produktams, kai tai yra 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas 
produktas atitinka tvarumo kriterijus, 

Su CO2 susijęs ne iš biomasės pagamintų 
degalų apmokestinimas apskaičiuojamas 
EUR/t išmetamo CO2 kiekio, pagal 
pamatinius išmetamo CO2 faktorius, 
nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos 
sprendimo 2007/589/EB, nustatančio 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/87/EB, (*) I priedo 
11 skyriuje. Šiame sprendime nurodyti 
išmetamo CO2 faktoriai, nustatyti biomasei 
ar iš biomasės pagamintiems produktams, 
taikomi tik kai atitinkamas produktas 
atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 
m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl 
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nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 
straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji 
bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, 
valstybės narės taiko pamatinį išmetamo 
CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam 
krosnių kurui ar variklio degalams, kurių 
minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti 
šioje direktyvoje.

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją (**) 17 straipsnyje. Kai biodegalai 
ir skystieji bioproduktai šių reikalavimų 
neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį 
išmetamo CO2 faktorių, nustatytą 
lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio 
degalams, kurių minimalūs apmokestinimo 
lygiai nustatyti šioje direktyvoje. Toks 
atleidimas nuo mokesčių turėtų būti dar 
labiau apribotas pagal Direktyvos 
2009/28/EB dėl išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo nuostatas. Tai reikštų, kad 
atleidimas nuo CO2 mokesčio, taikomas 
biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams, kuriuos naudojant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetama bent 35 proc. mažiau, 
turėtų galioti tik iki 2016 m. pabaigos. 
Nuo 2017 m. ši riba turėtų būti 50 proc., o 
nuo 2018 m. – 60 proc.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms neturėtų būti draudžiama taikyti su CO2 susijusio apmokestinimo iš 
biomasės pagamintiems degalams, jeigu jie neatitinka Direktyvoje 2009/28/EB nustatytų 
tvarumo kriterijų.

Pakeitimas 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB 
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas 
apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2

kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimo 2007/589/EB, 
nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 

Su CO2 susijęs ne iš biomasės pagamintų 
degalų apmokestinimas apskaičiuojamas 
EUR/t išmetamo CO2 kiekio, pagal 
pamatinius išmetamo CO2 faktorius, 
nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos 
sprendimo 2007/589/EB, nustatančio 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
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teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. 
Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2

faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės 
pagamintiems produktams, kai tai yra 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas 
produktas atitinka tvarumo kriterijus, 
nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 
straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji 
bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, 
valstybės narės taiko pamatinį išmetamo 
CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam 
krosnių kurui ar variklio degalams, kurių 
minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti 
šioje direktyvoje.

apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/87/EB, (*) I priedo 
11 skyriuje. Šiame sprendime nurodyti 
išmetamo CO2 faktoriai, nustatyti biomasei 
ar iš biomasės pagamintiems produktams, 
taikomi tik kai atitinkamas produktas 
atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 
m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją (**) 17 straipsnyje. Kai biodegalai 
ir skystieji bioproduktai šių reikalavimų 
neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį 
išmetamo CO2 faktorių, nustatytą 
lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio 
degalams, kurių minimalūs apmokestinimo 
lygiai nustatyti šioje direktyvoje. Toks 
atleidimas nuo mokesčių turėtų būti dar 
labiau apribotas pagal Direktyvos 
2009/28/EB nuostatas, kuriose nustatyta, 
kad atleidimas nuo CO2 mokesčio, 
taikomas biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams, kuriuos naudojant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetama bent 35 proc. mažiau, 
turėtų galioti tik iki 2016 m. pabaigos. 
Nuo 2017 m. ši riba turėtų būti 50 proc., o 
nuo 2018 m. – 60 proc.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo ES neleisti valstybėms narėms taikyti su CO2 susijusį apmokestinimą iš 
biomasės pagamintiems degalams. Su CO2 susijusio apmokestinimo taisyklės turėtų būti 
suderintos su tvarumo kriterijais, nustatytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją.

Pakeitimas 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas 
apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2

kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimo 2007/589/EB, 
nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. 
Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2

faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės 
pagamintiems produktams, kai tai yra 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas 
produktas atitinka tvarumo kriterijus, 
nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 
straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji 
bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, 
valstybės narės taiko pamatinį išmetamo 
CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam 
krosnių kurui ar variklio degalams, kurių 
minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti 
šioje direktyvoje.

Įvedant su CO2 susijusį neprivalomą 
komponentą, apmokestinimas 
apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2

kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimo 2007/589/EB, 
nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. 
Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2

faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės 
pagamintiems produktams, kai tai yra 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas 
produktas atitinka tvarumo kriterijus, 
nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 
straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji 
bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, 
valstybės narės taiko pamatinį išmetamo 
CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam 
krosnių kurui ar variklio degalams, kurių 
minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti 
šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 113
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas Su CO2 susijęs apmokestinimas 
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apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2

kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimo 2007/589/EB, 
nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. 
Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2

faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės 
pagamintiems produktams, kai tai yra 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas 
produktas atitinka tvarumo kriterijus, 
nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 
straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji 
bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, 
valstybės narės taiko pamatinį išmetamo 
CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam 
krosnių kurui ar variklio degalams, kurių 
minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti 
šioje direktyvoje.

apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2

kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimo 2007/589/EB, 
nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. 
Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2

faktoriai, nustatyti iš biomasės 
pagamintiems produktams, kai tai yra 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 
punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas 
produktas atitinka tvarumo kriterijus, 
nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 
straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji 
bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, 
valstybės narės taiko pamatinį išmetamo 
CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam 
krosnių kurui ar variklio degalams, kurių 
minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti 
šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Dar nėra nustatyti tvarumo kriterijai kietajai biomasei.

Pakeitimas 114
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimas apskaičiuojamas EUR/GJ 

Bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimas apskaičiuojamas EUR/GJ 
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pagal energetikos produktų ir elektros 
energijos grynąją šilumingumo vertę, 
nustatytą 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB (***). Jeigu tai 
biomasė ar iš biomasės pagaminti 
produktai, taikomos Direktyvos 
2009/28/EB III priede nustatytos etaloninės 
vertės. Tačiau jei tai yra Direktyvos 
2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose 
apibrėžti biodegalai ir skystieji 
bioproduktai, šios etaloninės vertės 
taikomos tik tada, kai produktas atitinka 
šios direktyvos 17 straipsnyje nustatytus 
tvarumo kriterijus. Šiuo atveju jos 
taikomos variklių kurui ir krosnių kurui. Jei 
biodegalai ir skystieji bioproduktai šių 
kriterijų neatitinka, valstybės narės taiko 
etalonines vertes, nustatytas lygiaverčiam 
krosnių kurui ar variklių degalams, kurių 
minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti 
šioje direktyvoje.

pagal energetikos produktų ir elektros 
energijos grynąją šilumingumo vertę,
nustatytą 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB (***). Jeigu tai iš 
biomasės pagaminti produktai, taikomos 
Direktyvos 2009/28/EB III priede 
nustatytos etaloninės vertės. Tačiau jei tai 
yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h 
ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir 
skystieji bioproduktai, šios etaloninės 
vertės taikomos tik tada, kai produktas 
atitinka šios direktyvos 17 straipsnyje 
nustatytus tvarumo kriterijus. Šiuo atveju 
jos taikomos variklių kurui ir krosnių 
kurui. Jei biodegalai ir skystieji 
bioproduktai šių kriterijų neatitinka, 
valstybės narės taiko etalonines vertes, 
nustatytas lygiaverčiam krosnių kurui ar 
variklių degalams, kurių minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Dar nėra nustatyti tvarumo kriterijai kietajai biomasei.

Pakeitimas 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nenurodyta kitaip, šios direktyvos 
nuostatos taikomos tiek su CO2 susijusiam 
apmokestinimui, tiek bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimui.

4. Jeigu nenurodyta kitaip, šios direktyvos 
nuostatos taikomos tiek bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimui, tiek su CO2 
susijusiam apmokestinimui, jeigu tokį 
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apmokestinimo komponentą įvedė 
valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 116
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip per metus nuo šios 
direktyvos priėmimo Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl tvarumo kriterijų 
nustatymo iš biomasės pagamintiems 
produktams, kurie nėra biodegalai ar 
skystieji bioproduktai. Priėmus pasiūlymą, 
pamatiniai išmetamo CO2 faktoriai, 
nustatyti Komisijos sprendimo 
2007/589/EB I priedo 11 punkte, ir 
grynosios šilumingumo pamatinės vertės, 
nustatytos Direktyvos 2009/28/EB III 
priede, taikomos iš biomasės 
pagamintiems produktams, kurie nėra 
biodegalai ar skystieji bioproduktai, tik 
tuo atveju, kai atitinkamas produktas 
atitinka naujus tvarumo kriterijus. Kai 
tokie iš biomasės pagaminti produktai šių 
kriterijų neatitinka, valstybės narės taiko 
pamatinį išmetamo CO2 faktorių ir 
grynąją šilumingumo pamatinę vertę, 
nustatytą lygiaverčiam krosnių kurui ar 
variklio degalams, kurių minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi ne tik biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, bet 
ir iš kietosios biomasės pagamintam kurui. Būtų nepagrįsta nuosekliai, kaip numatyta 
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Komisijos pasiūlyme, taikyti lengvatinį režimą degalams, pagamintiems iš netvarios kietosios 
biomasės. Kadangi kietosios biomasės ir biodegalų/skystųjų bioproduktų tvarumo logika šiek 
tiek skiriasi, turi būti nustatyti ir pagal šią direktyvą taikomi konkretūs kriterijai kietajai 
biomasei.

Pakeitimas 117
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
2 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Angliavandeniliams, išskyrus išvardytus 1 
dalyje ir skirtus naudoti, parduodamus arba 
naudojamus šildymo tikslu, taikomos 
tokios apmokestinimo normos, kurios 
nustatytos lygiaverčiam energetiniam 
produktui pagal 1 straipsnio 2 ir 3 dalis. Ši 
pastraipa netaikoma durpėms.

Angliavandeniliams, išskyrus išvardytus 1 
dalyje ir skirtus naudoti, parduodamus arba 
naudojamus šildymo tikslu, taikomos
tokios apmokestinimo normos, kurios 
nustatytos lygiaverčiam energetiniam 
produktui pagal 1 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti taikomas nuoseklus požiūris į visus energetikos produktus.

Pakeitimas 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
2 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis šios direktyvos 14 straipsnio 1 
dalies d punkto su CO2 susijęs 
apmokestinimas taikomas energetiniams 

Laikantis šios direktyvos 14 straipsnio 1 
dalies d punkto su CO2 susijęs 
neprivalomas apmokestinimas taikomas 
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produktams, kurie naudojami pagal 
paskirtį, dėl kurios iš įrenginių išmetamas 
anglies dvideginis, kaip apibrėžta 2003 m. 
spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB, nustatančios 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB 
(*), 3 straipsnio e punkte, nepriklausomai 
nuo to, ar pasiekiamos tos direktyvos I 
priede šiems įrenginiams nustatytos ribinės 
vertės.

energetiniams produktams, kurie 
naudojami pagal paskirtį, dėl kurios iš 
įrenginių išmetamas anglies dvideginis, 
kaip apibrėžta 2003 m. spalio 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 96/61/EB (*), 3 straipsnio e 
punkte, nepriklausomai nuo to, ar 
pasiekiamos tos direktyvos I priede šiems 
įrenginiams nustatytos ribinės vertės.

Or. en

Pakeitimas 119
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
tiesioginiam ir netiesioginiam energetikos 
produktų naudojimui įrenginiuose pagal 
2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB arba 
tiesioginiam ir netiesioginiam energetikos 
produktų naudojimui įrenginiuose, kurie 
apmokestinami pagal nacionalines CO2 
mažinimo priemones, nebus taikomas 
dvigubas apmokestinimas ir dvigubas 
reglamentavimas.

Or. de

Pakeitimas 120
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
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Direktyva 2003/96/EB
3 straipsnio pirmos pastraipos b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– energetikos produktų dvejopam 
naudojimui.

– daug energijos suvartojančiai pramonei 
ir energetikos produktų dvejopam 
naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina nurodyti direktyvoje, kad ji neturi būti taikoma daug energijos suvartojančiai 
pramonei, taip užtikrinant, kad direktyvoje būtų vienodai vertinami visi daug energijos 
suvartojančios pramonės sektoriai.

Pakeitimas 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/96/EB
3 straipsnio b punkto antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atliekoms, kurios naudojamos kaip 
pakaitinis kuras, arba pagal 3 straipsnio 
15 punktą, susiejant su 2008 m. lapkričio 
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas II 
priedo R1 dalimi, naudojamos termiškai.

Or. de

Pagrindimas

Apmokestinus atliekas, kurios naudojamos termiškai, t. y. kurias deginant išsiskirianti 
energija panaudojama tikslingai ir taip jomis pakeičiamas iškastinis kuras bei tausojami 
ištekliai, būtų prieštaraujama siekiui efektyviai naudoti išteklius ir Atliekų direktyvos 
2008/98/EB nuostatoms.
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Pakeitimas 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) su CO2 susijusio apmokestinimo 
atžvilgiu, pagal 1 straipsnio 2 dalies antrą 
pastraipą atidavimo naudojimui metu;

(a) su CO2 susijusio neprivalomo 
apmokestinimo atžvilgiu, pagal 1 straipsnio 
2 dalies antrą pastraipą atidavimo 
naudojimui metu;

Or. en

Pakeitimas 123
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies I 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas 
naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo 
atitinkamai A, B ir C lentelėse nustatytas 
minimalus apmokestinimo lygis, laikomas 
vienu naudojimo atveju.

Or. de
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Pakeitimas 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas 
naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo 
atitinkamai A, B ir C lentelėse nustatytas 
minimalus apmokestinimo lygis, laikomas 
vienu naudojimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 125
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto 
atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 

Išbraukta.
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nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies I 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

Or. de

Pakeitimas 126
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 127
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka visiškai 
taikoma nuo 2028 m. sausio 1 d., o iki šios 
datos laipsniškai įgyvendinama dviem 
etapais:
a) nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės
užtikrina, kad nacionaliniai minimalūs 
apmokestinimo lygiai, taikomi atskiriems
variklių degalams, būtų ne daugiau kaip
20 proc. mažesni nei bet kokiems kitiems 
variklių degalams taikomi apmokestinimo 
lygiai;
b) nuo 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės
užtikrina, kad vienodas su CO2 susijęs 
apmokestinimo lygis būtų taikomas
visiems variklių degalams ir kad
nacionalinis minimalus bendrojo
energijos suvartojimo apmokestinimo
lygis bet kokiems atskiriems variklių 
degalams būtų ne daugiau kaip 10 proc. 
mažesnis nei kitiems variklių degalams 
taikomas apmokestinimo lygis.

Or. en

Pagrindimas

Nors kuro neutralumo principas yra tvirtas ir pagrįstas, visiškas jo taikymas – padidinant
atitinkamą mokestį dyzelinui – trumpuoju laikotarpiu sukeltų problemų automobilių 
pramonei, kurioje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija iš 
esmės buvo grindžiama ekonomiškais dyzeliniais varikliais. Galutinis lengvatų variklių 
degalams atsisakymo terminas (2023 m.) turėtų būti pakeistas laipsniška taikytinos mokesčių 
sistemos įvedimo procedūra, pagal kurią visiškas neutralumas būtų pasiektas 2028 m. Tai
leistų automobilių gamintojams racionaliai pritaikyti savo verslą prie naujų sąlygų.
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Pakeitimas 128
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai.
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai.
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2028 m. sausio 1 d.

Or. nl

Pakeitimas 129
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
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punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2028 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Nors kuro neutralumo principas yra tvirtas ir pagrįstas, visiškas jo taikymas – padidinant
atitinkamą mokestį dyzelinui – trumpuoju laikotarpiu sukeltų problemų automobilių 
pramonei, kurioje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija iš 
esmės buvo grindžiama ekonomiškais dyzeliniais varikliais. Tai leistų automobilių
gamintojams racionaliai pritaikyti savo verslą prie naujų sąlygų.

Pakeitimas 130
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma 
vėliausiai nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Techninis neutralumas – svarbiausias ekonomiškai veiksmingas energijos vartojimo 
efektyvumo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo veiksnys, todėl šis principas turėtų būti 
taikomas kuo anksčiau, kartu atsižvelgiant į skirtingą valstybių narių padėtį.
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Pakeitimas 131
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai šioje 
direktyvoje yra nustatyti vienodi minimalūs 
konkretaus naudojimo apmokestinimo 
lygiai ir iškastiniam, ir neiškastiniam 
kurui ar energetikos produktams, 
patenkantiems į bet kurią kategoriją, 
tokiam naudojimui skirtiems bet kurios 
kategorijos produktams taip pat nustatomi 
vienodi minimalūs apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Tuo paaiškinama, kad šioje direktyvoje iškastiniam ir neiškastiniam kurui nustatyti minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti perkelti į valstybių narių nacionalinės teisės aktus kaip 
minimalūs apmokestinimo lygiai.

Pakeitimas 132
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d.

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti vienodi minimalūs konkretaus 
naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam 
naudojimui skirtiems produktams taip pat 
nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. 
Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i 
punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems 
variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 
2023 m. sausio 1 d. 7 straipsnyje 
numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos 
taikomos komercinės paskirties 
transportui.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, 
turėtų būti išlaikyta, nes kol kas nėra alternatyvių degalų, kuriuos būtų galima naudoti 
komercinės paskirties transporte.

Pakeitimas 133
Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuriuo atveju, laukiant šios direktyvos 
nuostatų įgyvendinimo įvertinimo, kurį 
Europos Komisija pateiks Tarybai ir 
Europos Parlamentui iki 2023 m. 
pabaigos, valstybės narės, atsižvelgdamos 
ir į energetikos, pramonės ir aplinkos 
politikos tikslus, gali padaryti išimtį ir 
nedidinti variklių degalų, tokių kaip 
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gamtinės dujos ir biometanas, minimalių 
apmokestinimo lygių, nustatytų I priedo A 
lentelėje.

Or. it

Pakeitimas 134
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas 
naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo 
atitinkamai A, B ir C lentelėse nustatytas 
minimalus apmokestinimo lygis, laikomas 
vienu naudojimo atveju.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 135
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamtinių dujų ir biometano, naudojamų 
kaip variklių degalai, atveju didesni 
minimalūs bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
tik atlikus šios direktyvos nuostatų, 
susijusių su gamtinėms dujoms taikomu 
apmokestinimo lygiu kelių transporte, 
įgyvendinimo vertinimą iki 2023 m. 
Ataskaitoje vertinama, inter alia, pažanga, 
susijusi su galimybe naudoti gamtines 
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dujas ir biometaną, pildymo stočių tinklo 
plėtimas Europoje, gamtines dujas 
naudojančių transporto priemonių rinkos 
dalis Europos Sąjungoje, naujovių ir 
technologijų plėtra biometano kaip 
degalų, naudojamų transportui, srityje ir 
realioji minimalaus apmokestinimo lygio 
vertė.

Or. en

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas gali būti naudojami dabartiniuose vidaus degimo varikliuose, 
ir nėra jokių apribojimų jiems maišyti, nes jie turi tą pačią molekulinę sudėtį. Biometano 
plėtra susijusi su gamtines dujas naudojančiomis transporto priemonėmis, taigi ir lengvatiniu 
mokesčių režimu, kuriuo sudaromos sąlygos vystyti metano degalų pildymo infrastruktūrą. 
Metanas, kaip galima alternatyva iš naftos pagamintiems degalams, turi labai mažą išmetamų 
angliavandenilių be metano (NMHC), kietųjų dalelių (KD) ir azoto oksidų (NOx) kiekį, todėl 
gerina miesto oro kokybę, mažina triukšmą ir CO2.

Pakeitimas 136
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas treji 
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus 
Eurostato skelbiamus energijos ir 
neperdirbto maisto kainų indekso 
pokyčius. Komisija nustatytus minimalius 
apmokestinimo lygius skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Or. de



AM\883480LT.doc 91/143 PE475.931v01-00

LT

Pakeitimas 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas treji 
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus 
Eurostato skelbiamus energijos ir 
neperdirbto maisto kainų indekso 
pokyčius. Komisija nustatytus minimalius 
apmokestinimo lygius skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 138
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas treji 
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus 
Eurostato skelbiamus energijos ir 
neperdirbto maisto kainų indekso 
pokyčius. Komisija nustatytus minimalius 
apmokestinimo lygius skelbia Europos 

Išbraukta.
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Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 139
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas treji 
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato 
skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto 
kainų indekso pokyčius. Komisija 
nustatytus minimalius apmokestinimo 
lygius skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas treji 
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato 
skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto 
kainų indekso pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

 Tekstas turėtų būti pakeistas ir papildytas siekiant jį suderinti su kitais šioje dalyje siūlomais 
pakeitimais.

Pakeitimas 140
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
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bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas treji
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato 
skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto 
kainų indekso pokyčius. Komisija 
nustatytus minimalius apmokestinimo 
lygius skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas penkeri
metai Tarybos sprendimu, remiantis 
Komisijos rekomendacijomis ir 
atitinkamomis konsultacijomis su 
Parlamentu ir susijusiomis
suinteresuotosiomis šalimis, siekiant 
atsižvelgti į suderinto vartotojų kainų 
indekso pokyčius, išskyrus Eurostato 
skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto 
kainų indekso pokyčius. Komisija 
nustatytus persvarstytus minimalius 
apmokestinimo lygius skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Reguliarus minimalių bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygių persvarstymas 
turėtų būti atliekamas kas penkerius metus, t. y. kartą per Europos Parlamento kadenciją.

Pakeitimas 141
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas treji
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato 
skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto 
kainų indekso pokyčius. Komisija 
nustatytus minimalius apmokestinimo 
lygius skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygiai keičiami kas šešeri
metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., 
siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų 
kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato 
skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto 
kainų indekso pokyčius. Komisija 
nustatytus minimalius apmokestinimo 
lygius skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pagrindimas

Procesas taptų pernelyg sudėtingas, jeigu minimalūs apmokestinimo lygiai būtų keičiami kas 
treji metai. Reikėtų sumažinti keitimo dažnumą.

Pakeitimas 142
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalūs lygiai keičiami automatiškai, 
padidinant arba sumažinant bazinę sumą 
eurais procentine tokio indekso pokyčio 
per trejus ankstesnius kalendorinius 
metus dalimi. Jei procentinis pokytis nuo 
paskutinio tikslinimo yra mažesnis kaip 
0,5 %, suma netikslinama.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Minimalūs apmokestinimo lygiai neturėtų būti keičiami automatiškai. Kiekvienas keitimas 
turėtų visada būtų paremtas Tarybos sprendimu. 

Pakeitimas 143
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalūs lygiai keičiami automatiškai, 
padidinant arba sumažinant bazinę sumą 
eurais procentine tokio indekso pokyčio 
per trejus ankstesnius kalendorinius 
metus dalimi. Jei procentinis pokytis nuo 

Išbraukta.
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paskutinio tikslinimo yra mažesnis kaip 
0,5 %, suma netikslinama.

Or. en

Pakeitimas 144
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b punktas
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatytas minimalus su 
CO2 susijusio apmokestinimo lygis 
derinamas kas treji metai pradedant
2016 m. liepos 1 d. su didžiausia iš šių
dviejų normų:
a) esama realia CO2 bazinio lygio verte, 
apskaičiuojama padidinant arba 
sumažinant bazinę sumą eurais 
procentine Eurostato skelbiamo ES mastu 
suderinto vartotojų kainų indekso, 
neįskaitant energijos ir neperdirbto 
maisto produktų, pokyčio per trejus 
ankstesnius kalendorinius metus dalimi, 
arba
b) vidutine anglies dioksido kaina
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemoje per 18 mėnesių iki derinimo,
apskaičiuojama pagal formulę, kurią 
patikslina Komisija, remdamasi 2015 m. 
ataskaita, nurodyta 29 straipsnyje.
Derinimas neatliekamas, jei procentinis 
pokytis nuo paskutinio derinimo, 
atsižvelgiant į šių dviejų normų pokyčius,
yra mažesnis kaip 0,5 proc.

Or. en
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Pagrindimas

Šis mechanizmas sudarytas iš dviejų dalių. Pirma, indeksavimu užtikrinama, kad realiai 
nesumažėtų minimali CO2 norma. Kadangi pasirinktas indeksas aiškiai netaikomas
energetikos produktams, išvengiama infliacijos problemų. Antra, energijos apmokestinimo
srityje ir apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje sudaromos vienodos sąlygos, 
susijusios su CO2. Šioje direktyvoje nustatytas minimalus lygis logiškai susiejamas su 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos CO2 kainų signalu. Tokiu mechanizmu 
sukuriamos tvirtos, nuspėjamos ir teisingos paskatos sprendžiant išmetamų CO2 dujų kiekio 
problemą visuose visuomenės sektoriuose.

Pakeitimas 145
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Europos Sąjunga nusprendžia, kad
turi būti sumažintas išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2020 m.
daugiau negu 20 proc., palyginti su
1990 m. rodikliais, Komisija ne vėliau
kaip per tris mėnesius nuo tokio 
sprendimo priėmimo pateikia ataskaitą, 
kurioje siūlomi šios direktyvos pakeitimai, 
siekiant įgyvendinti naujus tikslus. Taryba 
ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios
ataskaitos paskelbimo priima sprendimą, 
kaip pritaikyti CO2 bazinį lygį prie naujų 
aplinkybių.

Or. en

Pagrindimas

Padidinus tikslus dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, tai turi 
neatidėliotinai atsispindėti šioje direktyvoje, tinkamai padidinant CO2 bazinį lygį. Būtų 
nepagrįsta neįtraukti apmokestinimo į pastangas, kurios dedamos šiems naujiems tikslams 
pasiekti.
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Pakeitimas 146
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies antra c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustatytus minimalius bendrojo 
energijos suvartojimo ir su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygius skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Tai nedidelis pakeitimas, kuriuo siekiama suderinti tekstą su kitais šioje dalyje siūlomais 
pakeitimais.

Pakeitimas 147
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
5 straipsnio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui (išskyrus taksi), 
atliekų surinkimui, ginkluotosioms 
pajėgoms ir viešajam administravimui, 
neįgaliesiems, greitosios pagalbos 
automobiliams,

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui (įskaitant taksi), 
atliekų surinkimui, ginkluotosioms 
pajėgoms ir viešajam administravimui, 
neįgaliesiems, greitosios pagalbos 
automobiliams,

Or. en

Pakeitimas 148
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
5 straipsnio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui (išskyrus taksi), 
atliekų surinkimui, ginkluotosioms 
pajėgoms ir viešajam administravimui, 
neįgaliesiems, greitosios pagalbos 
automobiliams,

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui (išskyrus taksi, 
kurie naudoja iš naftos pagamintus 
variklių degalus), atliekų surinkimui, 
ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam 
administravimui, neįgaliesiems, greitosios 
pagalbos automobiliams

Or. en

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas – alternatyva iš naftos pagamintiems degalams; jos turi labai 
mažą išmetamų toksinių ar kancerogeninių medžiagų kiekį, beveik visai neišmeta kietųjų 
dalelių, taip pat neišmeta reaktyviųjų angliavandenilių, joms būdingas mažesnis išmetamų 
azoto oksidų (NOx) kiekis ir mažesnis sukeliamo triukšmo lygis, todėl tai ideali alternatyva
variklių degalams miesto aplinkoje. Europos ateities transporto degalų ekspertų grupės 
ataskaitoje (2011 m. sausio 25 d.) nurodyta, kad metanas turėtų būti skatinamas kaip viena iš
pagrindinių alternatyvių miesto transporto degalų rūšių.

Pakeitimas 149
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
5 straipsnio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui (išskyrus taksi), 
atliekų surinkimui, ginkluotosioms 
pajėgoms ir viešajam administravimui, 
neįgaliesiems, greitosios pagalbos 
automobiliams,

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui (išskyrus taksi), 
atliekų surinkimui, ginkluotosioms 
pajėgoms ir viešajam administravimui, 
neįgaliesiems, greitosios pagalbos 
automobiliams, ugniagesių ir policijos 
automobiliams,

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės gali taikyti skirtingus apmokestinimo dydžius ir ugniagesių bei policijos 
automobiliams. 

Pakeitimas 150
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. 
sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d.
variklių degalams taikomi minimalūs
apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip 
nustatyta I priedo A lentelėje.

Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl variklių degalams 
taikomų minimalių apmokestinimo lygių.

Or. en

Pagrindimas

Taryba turėtų vienbalsiai nuspręsti dėl variklių degalams taikomų minimalių apmokestinimo 
lygių.

Pakeitimas 151
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnio antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės 
gali skirtingai traktuoti komercinės ir 
nekomercinės paskirties gazolį, 
naudojamą kaip variklių degalai, su 
sąlyga, kad būtų atsižvelgiama į Bendrijos 
minimalius apmokestinimo lygius.
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Komercinės paskirties gazoliu, 
naudojamu kaip variklių degalai, yra 
laikomas gazolis, naudojamas toliau 
nurodytiems tikslams:
a) kroviniams gabenti savo ar trečiųjų 
šalių vardu variklinėmis transporto 
priemonėmis ar jų junginiais, kurie skirti 
tik kroviniams gabenti sausumos keliais ir 
kurių keliamoji galia 7,5 t ir didesnė;
b) keleiviams gabenti reguliariai ar 
nereguliariai M2 ir M3 kategorijų 
transporto priemonėmis kaip apibrėžta 
1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 
70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų tipo 
patvirtinimą, suderinimo.

Or. nl

Pagrindimas

Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, turi būti panaikinta. Siekiant transporto 
bendrovėms suteikti galimybę prisitaikyti prie šio pasikeitimo, reikia nustatyti pereinamąjį 
laikotarpį iki 2023 m.

Pakeitimas 152
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurios pagal Direktyvą 
2011/76/ES už naudojimąsi tam tikra 
infrastruktūra apmokestina ar 
apmokestino sunkiasvores krovinines 
transporto priemones, skirtas tik 
kroviniams keliais vežti, gali šių 
transporto priemonių naudojamam 
gazoliui taikyti mažesnį apmokestinimo 
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lygį, jei laikomasi Bendrijos minimalių 
apmokestinimo lygių pagal I priedo 
A lentelę.

Or. de

Pakeitimas 153
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
2003/96/EC
7 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali daryti skirtumą tarp 
komercinės ir nekomercinės paskirties 
gazolio, naudojamo kaip reaktyvinių 
variklių kuras, jeigu bus užtikrinami 
minimalūs Sąjungos lygiai ir komercinės 
paskirties kaip reaktyvinių variklių kuras 
naudojamo gazolio norma nebus mažesnė 
už 2003 m. sausio 1 dieną galiojusį 
nacionalinio apmokestinimo lygį, 
nepaisant šioje direktyvoje nustatytų taip 
naudojant galimų nukrypti leidžiančių 
nuostatų.

Or. it

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė nustatyti skirtingus komerciniam naudojimui 
skirto gazolio tarifus.

Pakeitimas 154
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali atskirti komercinės ir 
nekomercinės paskirties gazolį.
Šioje direktyvoje „komercinės paskirties 
gazolis, naudojamas kaip reaktyvinių 
variklių degalai“ – tai gazolis, 
naudojamas kaip reaktyvinių variklių 
degalai šiems tikslams:
a) prekių vežimui nuomai, už atlygį ar 
savo poreikiams motorinėmis transporto 
priemonėmis ar transporto priemonių 
junginiais, skirtais tik prekėms vežti 
keliais;
b) keleivių vežimui teikiant nuolatines ar 
atsitiktines paslaugas motorinėmis 
transporto priemonėmis.
Valstybės narės nustato galimybę 
komercinės paskirties transportui taikyti 
skirtingą mokesčių apskaitos sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties 
gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, 
turėtų būti išlaikyta, nes kol kas nėra alternatyvių degalų, kuriuos būtų galima naudoti 
komercinės paskirties transporte.

Pakeitimas 155
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. 
sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. 
variklių degalams taikomi minimalūs 
apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip 

Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. 
sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. 
variklių degalams taikomi minimalūs 
apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip 



AM\883480LT.doc 103/143 PE475.931v01-00

LT

nustatyta I priedo A lentelėje.“ nustatyta I priedo A lentelėje.“

Valstybės narės gali atskirti komercinės ir 
nekomercinės paskirties gazolį, kai jis yra 
naudojamas kaip reaktyvinių variklių 
degalai, su sąlyga, kad yra laikomasi 
minimalių Bendrijos lygių, o komercinės 
paskirties gazolio, naudojamo kaip 
reaktyvinių variklių degalai, norma nėra 
mažesnė už 2003 m. sausio 1 d. galiojantį 
nacionalinį apmokestinimo lygį, 
neatsižvelgiant į šioje direktyvoje 
numatytas tokio naudojimo išimtis.
„Komercinės paskirties gazolis, 
naudojamas kaip reaktyvinių variklių 
degalai“ – tai gazolis, naudojamas kaip 
reaktyvinių variklių degalai šiems 
tikslams:
a) prekių vežimui nuomai, už atlygį ar 
savo poreikiams motorinėmis transporto 
priemonėmis ar transporto priemonių 
junginiais, skirtais tik prekėms vežti 
keliais, ir kurių maksimalus leidžiamas 
bendras pakrautos transporto priemonės 
svoris yra ne mažesnis kaip 7,5 tonos;
b) keleivių vežimui teikiant nuolatines ar 
atsitiktines paslaugas M2 ar M3 
kategorijos motorinėmis transporto 
priemonėmis, kaip apibrėžta 1970 m. 
vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 
70/156/EEB1 dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų tipo 
patvirtinimą, suderinimo.
____________
1 OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

Or. fi

Pagrindimas

Apmokestinant gazolį ir toliau turėtų būti atskiriamas komercinės paskirties ir privačioms 
reikmėms naudojamas gazolis. Mažesnis mokesčio tarifas, taikomas komercinės paskirties 
gazoliui, svarbus ekonominiu požiūriu, nes transporto sąnaudos sudaro didelę verslo sąnaudų 
struktūros dalį, visų pirma šalyse, kuriose ilgi kelionės nuotoliai.
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Pakeitimas 156
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/96/EB
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalūs 
apmokestinimo lygiai, taikomi 
produktams, naudojamiems kaip variklių 
degalai šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
tikslams, yra tokie, kaip nustatyta I priedo 
B lentelėje.

1. Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl variklių degalams
taikomų minimalių apmokestinimo lygių 
šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Taryba turėtų vienbalsiai nuspręsti dėl variklių degalams taikomų minimalių apmokestinimo 
lygių.

Pakeitimas 157
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/96/EB
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d. krosnių kurui 
taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai 
yra tokie, kaip nustatyta I priedo C 
lentelėje.

Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl krosnių kurui taikomų
minimalių apmokestinimo lygių.

Or. en



AM\883480LT.doc 105/143 PE475.931v01-00

LT

Pagrindimas

Taryba turėtų vienbalsiai nuspręsti dėl krosnių kurui taikomų minimalių apmokestinimo lygių.

Pakeitimas 158
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Direktyva 2003/96/EB
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d. elektros energijai 
taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai
yra tokie, kaip nustatyta I priedo D 
lentelėje.

Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl elektros energijai taikomų
minimalių apmokestinimo lygių.

Or. en

Pagrindimas

Taryba turėtų vienbalsiai nuspręsti dėl elektros energijai taikomų minimalių apmokestinimo 
lygių.

Pakeitimas 159
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip: (11) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip: 14 straipsnis
i) įvadinis sakinys pakeičiamas taip: Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės 

netaiko apmokestinimo elektros energijai, 
tiesiogiai tiekiamai uostuose 
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prisišvartavusiems laivams.
„Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros 
akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 
92/12/EEB(*), pateiktų bendrųjų 
nuostatų, pagal kurias netaikomas 
mokestis už apmokestinamus produktus, 
ir, nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, 
valstybės narės savo pačių nustatytomis 
sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir 
tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti 
kelią bet kokiam mokesčių slėpimui, 
vengimui ar piktnaudžiavimui, 
neapmokestina šių produktų:
_________
(*) OL L 9, 2009 1 14, p. 12.“
ii) a punkto antras sakinys pakeičiamas 
taip:
„Tačiau valstybės narės, vykdydamos kitą 
nei išmetamųjų CO2 mažinimo, aplinkos 
politiką, gali apmokestinti šiuos produktus 
nesilaikydamos šioje direktyvoje nustatytų 
minimalių apmokestinimo lygių.“
iii) įterpiami šie d ir e punktai:
„d) su CO2 susijusio apmokestinimo 
atžvilgiu, energetikos produktai, 
naudojami veiklai pagal Sąjungos sistemą 
ir iš jos nepašalinti, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2003/87/EB;
e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama uostuose 
prisišvartavusiems laivams.“
b) Įterpiama ši 3 dalis:
„3. 1 dalies a punkte nurodytais 
naudojimo atvejais, išskyrus naudojimo 
siekiant pasigaminti elektros energijos 
laive atveju, gali būti taikoma išimtis tik 
dėl bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo.“

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama apmokestinti degalus, naudojamus aviacijai ir jūrų 
laivybai, taip pat elektros energiją, suvartotą elektrai gaminti, tačiau turėtų būti nustatytas 
laikinas atleidimas nuo apmokestinimo uostuose prisišvartavusiems laivams.

Pakeitimas 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) b ir c punktai išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu panaikinama valstybių narių pareiga neapmokestinti degalų, naudojamų oro
aviacijoje ir jūrų navigacijoje. Tai suteikia didelių galimybių mažinti išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį. Komisijai atliktame tyrime nustatyta, kad „degalų mokesčių ir 
PVM visoms transporto rūšims suvienodinimas (su lygiu, kuris šiuo metu taikomas 
privačiajame kelių transporte) padėjo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
daugiau negu 10 proc., palyginti su įprasta padėtimi“. („ES transporto sektoriaus
dekarbonizavimas iki 2050 m.“, p. xi).

Pakeitimas 161
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) b punktas išbraukiamas

Or. en



PE475.931v01-00 108/143 AM\883480LT.doc

LT

Pagrindimas

Būtų pagrįsta pakeisti privalomas mokesčių lengvatas aviacijoje ir jūrų transporte į
neprivalomas lengvatas. Kadangi dabartiniai draudimai nėra grindžiami tarptautinės teisės 
normomis, jais be reikalo ribojama nacionalinių politinių veiksmų laisvė šiose srityse. 
Perėjimas prie neprivalomų lengvatų leistų valstybėms narėms ekonomiškai veiksmingiau 
įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato ir energijos srityse.

Pakeitimas 162
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio ii b punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) c punktas išbraukiamas

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta pakeisti privalomas mokesčių lengvatas aviacijoje ir jūrų transporte į
neprivalomas lengvatas. Kadangi dabartiniai draudimai nėra grindžiami tarptautinės teisės 
normomis, jais be reikalo ribojama nacionalinių politinių veiksmų laisvė šiose srityse. 
Perėjimas prie neprivalomų lengvatų leistų valstybėms narėms ekonomiškai veiksmingiau 
įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato ir energijos srityse.

Pakeitimas 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su CO2 susijusio apmokestinimo 
atžvilgiu, energetikos produktai, naudojami 
veiklai pagal Sąjungos sistemą ir iš jos 
nepašalinti, kaip apibrėžta Direktyvoje 

d) su CO2 susijusio neprivalomo 
apmokestinimo atžvilgiu, energetikos 
produktai, naudojami veiklai pagal 
Sąjungos sistemą ir iš jos nepašalinti, kaip 
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2003/87/EB; apibrėžta Direktyvoje 2003/87/EB;

Or. en

Pakeitimas 164
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama uostuose
prisišvartavusiems laivams.

e) iki 2023 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama jūrų ir vidaus 
vandenų uostuose
prisišvartavusiems laivams.

Or. nl

Pakeitimas 165
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama uostuose 
prisišvartavusiems laivams.

e) iki 2023 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama uostuose 
prisišvartavusiems laivams.

Or. en

Pagrindimas

Investicijos į elektros energiją, naudojamą iš kranto, yra brangios ir turi būti grindžiamos
nuspėjamais ilgalaikiais skaičiavimais. Šiuo atžvilgiu siūloma išimtis iki 2020 m. nėra
nustatyta pakankamai ilgam laikotarpiui, todėl jis turėtų būti prailgintas. 2023 m. terminas 
būtų tinkamesnis, jeigu siekiama, kad šio pirmojo etapo lengvata būtų kuriama išsamesnė 
sistema šioje srityje.
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Pakeitimas 166
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama uostuose 
prisišvartavusiems laivams.

e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama jūrų ir vidaus 
vandenų uostuose prisišvartavusiems 
laivams.

Or. en

Pakeitimas 167
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a a papunktos (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis išbraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Siūlymas išbraukti šią dalį yra logiškas, atsižvelgiant į siūlomą šio straipsnio 1 dalies b ir c 
punktų išbraukimą.

Pakeitimas 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a a papunktis (naujas)
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Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis išbraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu panaikinama sudėtinga procedūra, pagal kurią valstybės narės turi sudaryti 
dvišalius susitarimus su kitomis valstybėmis narėmis, jeigu pageidauja atsisakyti lengvatų 
apmokestinant degalus, naudojamus oro navigacijos ir jūrų laivybos tikslais ES vidaus 
transporte. Nė viena valstybė narė niekada nepasinaudojo šia procedūra. Atrodo, būtų daug 
tinkamiau šioje direktyvoje suteikti valstybėms narėms galimybę apmokestinti degalus.

Pakeitimas 169
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Įterpiamas šis 14a straipsnis: Išbraukta.
„14a straipsnis
1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės turi taikyti apmokestinimo, susijusio 
su CO2, išmetamo naudojant energetikos 
produktus sektorių arba jų pošakių, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, įrenginiuose, 
lengvatas.
2. Mokesčio kredito suma atitinka vidutinį 
metinį kitais nei 7 straipsnyje nurodytais 
tikslais sunaudotų energetikos produktų 
kiekį, išreikštą įrenginio gigadžauliais 
(GJ), padaugintą iš 0,00561 ir iš 
minimalaus su CO2 susijusio mokesčio 
lygio, kaip nustatyta I priedo C lentelėje, 
per ataskaitinį laikotarpį. Šios pastraipos 
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pirmame sakinyje nurodytas ataskaitinis 
laikotarpis yra laikotarpis nuo 2005 m. 
sausio 1d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. arba 
laikotarpis nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 
2010 m. gruodžio 31 d. Mokesčio kredito 
suma neviršija su CO2 susijusio mokesčio, 
taikomo per susijusį laikotarpį įrenginyje 
sunaudotiems energetikos produktams.
3. Įrenginiams, kurie per ataskaitinį 
laikotarpį nebuvo naudojami, valstybės 
narės apskaičiuoja mokesčio kredito lygį 
pagal įrenginyje instaliuotą galią, 
padaugintą iš pajėgumo naudojimo 
koeficiento vidurkio taikant Komisijos 
sprendime XXX, kuriuo nustatomos 
Sąjungos lygmens pereinamojo 
laikotarpio taisyklės dėl suderintų 
nemokamų leidimų suteikimo pagal 
Direktyvos 2003/87/EB(*) 10a straipsnį, 
nurodytą metodiką.
4. Jei valstybė narė taiko tokį su CO2
susijusio mokesčio lygį, kuris viršija 
minimalų šioje direktyvoje nurodytą lygį, 
ji, nustatydama mokesčio kreditą pagal 2 
dalį, gali atsižvelgti į nacionaliniu 
lygmeniu taikomo su CO2 susijusio 
mokesčio lygį.
5. 1–4 dalyse „sektoriai arba jų pošakiai, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika“, yra tokie sektoriai 
arba jų pošakiai, kurie buvo tokiais 
nustatyti remiantis Direktyvos 2003/87/EB 
10a straipsnio 13 dalimi.
___________
(*) OL L

Or. en

Pagrindimas

Kadangi yra ribotas sektorių ir įrenginių, kuriems būdingas anglies dioksido nutekėjimas, 
skaičius, šis sprendimas iš tikrųjų yra nepagrįstas. Valstybės narės, teikdamos valstybės 
pagalbą, turėtų kompensuoti bet kokią įrodytą anglies dioksido nutekėjimo riziką daug 
energijos vartojantiems pramonės sektoriams dėl energijos apmokestinimo.
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Pakeitimas 170
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės
narės turi taikyti apmokestinimo, susijusio 
su CO2, išmetamo naudojant energetikos 
produktus sektorių arba jų pošakių, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, įrenginiuose, lengvatas.

1. Valstybės narės turi taikyti 
apmokestinimo, susijusio su CO2, 
išmetamo naudojant energetikos produktus 
sektorių arba jų pošakių, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
įrenginiuose, lengvatas.

Or. de

Pakeitimas 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės turi taikyti apmokestinimo, susijusio 
su CO2, išmetamo naudojant energetikos 
produktus sektorių arba jų pošakių, 
kuriems būdinga didelė anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, įrenginiuose, lengvatas.

1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės turi taikyti neprivalomo 
apmokestinimo, susijusio su CO2, 
išmetamo naudojant energetikos produktus 
sektorių arba jų pošakių, kuriems būdinga 
didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, 
įrenginiuose, lengvatas.

Or. en

Pakeitimas 172
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)
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Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) pridedamas šis punktas:
„ba) iki 2023 m. sausio 1 d. elektros 
energijai, naudojamai elektrinėms ir 
hibridinėms kelių transporto priemonėms 
įkrauti.“

Or. en

Pagrindimas

Elektrifikacija svarbi transporto sektoriaus tvarumo kūrimo procese. Kadangi bendras šių 
transporto priemonių išmetamų teršalų poveikis glaudžiai susijęs su tiekiamos elektros 
energijos švarumu, jos nebūtinai turi būti labai ekologiškos artimiausiu metu visose 
valstybėse narėse. Tačiau ilguoju laikotarpiu šios itin efektyvios technologijos atveria iš 
tikrųjų tvarios transporto sistemos kūrimo galimybes.

Pakeitimas 173
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio -i a punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ia) f punktas pakeičiamas taip:
„f) energetikos produktams, tiekiamiems 
kaip laivų degalai jūrų navigacijos ir 
navigacijos vidaus vandenyse tikslais 
(įskaitant žvejybą), išskyrus privačius 
pramoginius laivus, ir laive gaminamai 
elektros energijai;
Šioje direktyvoje „privatūs pramoginiai 
laivai“ reiškia bet kokį laivą, kurį jo 
savininkas arba nuomos ar kitu būdu juo 
besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo 
naudoja ne komerciniams tikslams, ir 
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ypač ne keleiviams ar kroviniams vežti ar 
paslaugoms teikti už užmokestį, ir ne 
valdžios institucijų užsakymu.“

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta pakeisti privalomas mokesčių lengvatas aviacijoje ir jūrų transporte į
neprivalomas lengvatas. Kadangi dabartiniai draudimai nėra grindžiami tarptautinės teisės 
normomis, jais be reikalo ribojama nacionalinių politinių veiksmų laisvė šiose srityse. 
Perėjimas prie neprivalomų lengvatų leistų valstybėms narėms ekonomiškai veiksmingiau 
įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato ir energijos srityse.

Pakeitimas 174
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 13 papunkčio a punkto -i b papunktis (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ib) įterpiamas šis f a punktas:
„fa) energetikos produktams, tiekiamiems 
naudoti kaip orlaivių degalai, jei tai nėra 
privatūs skrydžiai pramogų tikslu;
Šioje direktyvoje „privatūs skrydžiai 
pramogų tikslu“ reiškia, kad orlaivio 
savininkas arba nuomos ar kitu būdu juo 
besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo 
naudojasi orlaiviu ne komerciniais 
tikslais, ir ypač ne keleivių ar krovinių 
pervežimui ar paslaugų teikimui už 
užmokestį, arba pagal valdžios institucijų 
užsakymą.“

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta pakeisti privalomas mokesčių lengvatas aviacijoje ir jūrų transporte į
neprivalomas lengvatas. Kadangi dabartiniai draudimai nėra grindžiami tarptautinės teisės 
normomis, jais be reikalo ribojama nacionalinių politinių veiksmų laisvė šiose srityse. 
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Perėjimas prie neprivalomų lengvatų leistų valstybėms narėms ekonomiškai veiksmingiau 
įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato ir energijos srityse.

Pakeitimas 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i ir i a punktai (nauji)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies f, h ir i punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) h ir i punktai pakeičiami taip: i) f ir h punktai ištrinami;
ia) i punktas pakeičiamas taip:

„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 būti traktuojamas kaip lygus nuliui;
i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip 
reaktyvinių variklių degalai;“

„i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip 
reaktyvinių variklių degalai;“

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios nustatyti tinkamus apmokestinimo lygius jūros 
laivybai ar oro navigacijai.

Pakeitimas 176
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) e punktas iš dalies pakeičiamas taip:
e) energetikos produktams ir elektros 
energijai, naudojamiems prekėms ir 
keleiviams vežti traukiniu, metro, 
tramvajumi ir troleibusu bei miesto 
autobusu, pirmiausia gamtinėmis dujomis 
varomu miesto autobusu;

Or. es

Pakeitimas 177
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas
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 
būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

h) iki 2023 m. sausio 1 d. elektros 
energijai, gamtinėms dujoms, angliai ir 
kietajam kurui, naudojamiems namų ūkyje 
ir (arba) organizacijose, kurias 
suinteresuotosios valstybės narės pripažino 
labdaros organizacijomis. 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 
būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinės apimties atleidimas nuo mokesčių, neįtraukiant krosnių kuro, ilguoju laikotarpiu 
turėtų būti panaikintas, siekiant skatinti energijos taupymo ir jos vartojimo efektyvumo 
iniciatyvas. Kartu, mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams ir labdaros organizacijoms tai 
turi būti kompensuojama taikant socialines priemones. Kai taikoma lengvata, mažėja kainų 
spaudimas, ir tai aiškiai atgraso nuo investicijų, pvz., į pastatų renovaciją ir centralizuotą 
šildymą, taigi namų ūkiai tampa pernelyg pasyvūs, kai reikia riboti energijos vartojimą.

Pakeitimas 178
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas
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 
būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

h) iki 2023 m. sausio 1 d. 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 
būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

Or. nl

Pakeitimas 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip 
reaktyvinių variklių degalai;“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 180
Olle Ludvigsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip 
reaktyvinių variklių degalai;

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip 
reaktyvinių variklių degalai. Nuo 2023 m. 
sausio 1 d. iki 2028 m. sausio 1 d. 
valstybės narės gali iki 50 proc. sumažinti 
minimalius apmokestinimo lygius vienos 
arba abiejų rūšių degalams, kol 
nacionalinė transporto priemonių, 
naudojančių šį kurą, dalis yra mažesnė 
kaip 10 proc.

Or. en

Pagrindimas

Nors suskystintos naftos dujos ir gamtinės dujos nėra tvarūs energetikos sprendimai, tai
tinkami energijos išteklių derinio elementai vidutinės trukmės laikotarpiu. Jie ne tik išmeta 
mažesnį CO2 dujų ir azoto oksidų (NOx) kiekį negu kitas iškastinis kuras; jų infrastruktūra, 
ypač gamtinių dujų, taip pat galėtų palengvinti atsinaujinančių alternatyvių išteklių įvedimą. 
Todėl iki 2028 m. turėtų būti leidžiama iki 50 proc. sumažinti mokesčius, tačiau tik tol, kol vis 
dar vyksta nedidelių rinkos dalių kūrimo etapai.

Pakeitimas 181
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip 
reaktyvinių variklių degalai;

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms, biometanui ir SND, naudojamoms 
kaip variklių degalai, nepažeidžiant 4 
straipsnio 3 dalies antros a pastraipos;

Or. en

Pagrindimas

Biometano plėtra susijusi su gamtines dujas naudojančiomis transporto priemonėmis, taigi ir
lengvatiniu mokesčių režimu, kuriuo sudaromos sąlygos vystyti metano degalų pildymo
infrastruktūrą. Metanas, kaip prieinama alternatyva iš naftos pagamintiems degalams, turi 
labai mažą išmetamų angliavandenilių be metano (NMHC), kietųjų dalelių (KD) ir azoto 
oksidų (NOx) kiekį, todėl gerina miesto oro kokybę, mažina triukšmą ir CO2. „Peržiūros 
išlyga“ – tinkama teisėkūros priemonė siekiant įvertinti poreikį išlaikyti lengvatinį mokesčių 
režimą alternatyviems degalams.

Pakeitimas 182
Leonardo Domenici

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip
reaktyvinių variklių degalai;

i) gamtinėms dujoms ir SND, 
naudojamoms kaip reaktyvinių variklių 
degalai, taip pat ir nukrypstant nuo 4 
straipsnio 3 dalies;

Or. it

Pagrindimas

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
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carburanti gassosi, GPL e metano per auto. La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali. La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Pakeitimas 183
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms 
dujoms ir SND, naudojamoms kaip
reaktyvinių variklių degalai;

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms
dujoms, biodujoms ir SND, naudojamoms 
kaip reaktyvinių variklių degalai;

Or. de

Pakeitimas 184
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) įterpiamas šis punktas:
„la) šildymui naudojamos SND, taip pat ir 
nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 dalies;“

Or. it

Pagrindimas

Valstybės narės turi galėti šildymui naudojamoms SND taikyti nuostatas, leidžiančias 
nukrypti nuo nustatytų minimalių akcizo lygių ir nuo mokesčių neutralumo principo, nustatyto 
į šį direktyvos pasiūlymą įtrauktoje 4 straipsnio 3 dalyje. Šią galimybę nukrypti nuo nuostatų 
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galima pateisinti SND aplinkos ir socialiniu vaidmeniu todėl, kad SND yra užtikrinamas 
energijos tiekimas, kuriuo patenkinami pirminiai piliečių, gyvenančių tolimose vietovėse, 
poreikiai.

Pakeitimas 185
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) įterpiama ši pastraipa: Išbraukta.
„Punktai a–e ir g taikomi tik bendram 
suvartojamos energijos apmokestinimui.“

Or. lv

Pakeitimas 186
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Punktai a–e ir g taikomi tik bendram 
suvartojamos energijos apmokestinimui.

Punktai a–e, g ir i taikomi tik bendram 
suvartojamos energijos apmokestinimui.

Or. en

Pagrindimas

Taikant išimtį visiems namų ūkiams, būtų prarastos svarbios paskatos taupyti energiją, taip 
pat vengiama taikyti veiksmingesnius centralizuoto šilumos tiekimo sprendimus, taigi būtų 
iškraipoma Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema. Iš energijos apmokestinimo gautos pajamos turėtų būti naudojamos neturtingesnėms 
visuomenės grupėms remti ir energijos taupymo priemonėms skatinti.



AM\883480LT.doc 123/143 PE475.931v01-00

LT

Pakeitimas 187
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Punktai a–e ir g taikomi tik bendram 
suvartojamos energijos apmokestinimui.

Punktai a, b, d, e ir g taikomi tik bendram 
suvartojamos energijos apmokestinimui.

Or. en

Pakeitimas 188
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Punktai a–e ir g taikomi tik bendram 
suvartojamos energijos apmokestinimui.

Punktai a, b, e ir g taikomi tik bendram 
suvartojamos energijos apmokestinimui.

Or. de

Pagrindimas

Apmokestinus energetikos produktus ir elektros energiją, kurie naudojami kogeneracijai, ir 
elektros energiją, kuri pagaminama kogeneracijos būdu, eksploatuoti šiuos įrenginius 
daugeliu atvejų taps nenašu ir kogeneracija nebebus naudojama. Kogeneracijos metu tokiam 
pačiam CO2 kiekiui išmesti sunaudojama daugiau energijos. Taigi netaikant kogeneracijos 
metodo padidėtų išmetamo CO2 kiekis, o tai būtų priešinga direktyvos tikslui. Todėl turėtų 
būti numatyta galimybė taikyti CO2 mokesčio lengvatą arba jo visai netaikyti.

Pakeitimas 189
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„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.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti sąžiningą požiūrį į kitą ekonominę veiklą, kurią apima energijos
apmokestinimo nuostatos, ir siekiant neprarasti galimybių skatinti veiklą, kurią vykdant
prisidedama prie to, kad būtų išmetama mažiau CO2 ir naudojama mažiau energijos, minėta
veikla neturėtų būti atleista nuo mokesčių.

Pakeitimas 190
Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
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 

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį 
kaip nulinį bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygį energetikos 
produktams ir elektros energijai, 
naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės 
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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.

ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti nulinį apmokestinimo lygį energetikos 
produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos 
darbams bei miškininkystėje.

Pakeitimas 191
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
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. 
Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, 
turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią taikant 
būtų galima padidinti energijos naudojimo 
efektyvumą, kuris būtų lygus tam, kuris 
būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos 
standartinių minimalių normų. Energijos 
vartojimo efektyvumo skatinimo procesą 
atidžiai stebės nacionalinės valdžios 
institucijos. Subjektai, kurie nesilaiko 
padidintų efektyvumo rodiklių, energijos 
suvartojimas apmokestinamas tokiu lygiu, 
kuris atitinka nepavykusią pasiekti 
normą.
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Or. en

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo skatinimo procedūra turi būti griežta ir kruopšti, kad būtų 
pasiekti realūs rezultatai. Mokesčių atskaita turėtų būti taikoma tik esant patikrintam
energijos vartojimo efektyvumo didinimui. Tokiomis aplinkybėmis reikia aiškių ir tvirtų
nacionalinių sistemų.

Pakeitimas 192
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 a* punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
16 straipsnio 1 dalies įžanginis 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:

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,
arba, jei tai yra variklių degalai, kai jų 
dalis rinkoje mažesnė kaip 5 %:

*NB: klaidingai sunumeruota „(1)“ 
Komisijos pasiūlyme.

Or. de

Pakeitimas 193
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 a* punkto a papunktis
Direktyva 2003/96/EB
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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. 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 ir 
kai:

a) šie produktai atitinka tos direktyvos 17 
straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, 
jei tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 
straipsnio h ir i punktuose apibrėžti 
biodegalai ir skystieji bioproduktai,
b) šie produktai atitinka tvarumo 
kriterijus, kai šie kriterijai bus patvirtinti 
pagal šios direktyvos 1 straipsnio 4 a dalį, 
jeigu tai iš biomasės pagaminti produktai, 
išskyrus biodegalus ir skystuosius 
bioproduktus:

*NB: klaidingai sunumeruota „(1)“ 
Komisijos pasiūlyme.

Or. en

Pagrindimas

Tvarumo kriterijai turėtų būti taikomi ne tik biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, bet 
ir iš kietosios biomasės pagamintam kurui. Būtų nepagrįsta nuosekliai, kaip numatyta 
Komisijos pasiūlyme, taikyti lengvatinį režimą degalams, pagamintiems iš netvarios kietosios 
biomasės. Kadangi kietosios biomasės ir biodegalų/skystųjų bioproduktų tvarumo logika šiek 
tiek skiriasi, turi būti nustatyti ir pagal šią direktyvą taikomi konkretūs kriterijai kietajai 
biomasei.
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Pakeitimas 194
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 a* punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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. 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:

Biometano atveju energetinė vertė 
viename kiekybiniame vienete atitinka 
gamtinių dujų energetinę vertę. 
Atsižvelgiant į tai, kad biometanas,
patiektas į gamtinių dujų tinklą, padeda
didinti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių dalį, biometanui bus netaikomi 
mokesčiai, susiję su CO2 ir energetine 
verte, jeigu jį gaminant bus laikomasi 
tvarumo kriterijų.

*NB: klaidingai sunumeruota „(1)“ 
Komisijos pasiūlyme.

Or. en

Pagrindimas

Biometanas – vienas iš svarbiausių ramsčių siekiant privalomo tikslo, kad 2020 m. bent 
10 proc. viso transporto kuro sudarytų biodegalai. Nėra jokių apribojimų gamtinėms dujoms
ir biometanui maišyti, nes jie turi tą pačią molekulinę sudėtį. Tai vienintelė prieinama
mažesnių išmetamųjų teršalų kiekio alternatyva iš naftos pagamintam kurui. Todėl
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biometanui neturi būti taikomas su CO2 susijęs apmokestinimas ir energijos mokesčių našta. 
Biometano, patiekiamo į gamtinių dujų tinklą, procentinė dalis būtų atimama iš bendro 
mokesčio, susijusio su gamtinėmis dujomis.

Pakeitimas 195
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/96/EB
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei šioje direktyvoje nustatyti 
minimalūs apmokestinimo lygiai, bendrai 
paėmus, taikomi kiekvienai įmonei, 
valstybės narės gali taikyti sumažintus 
mokesčius, susijusius su bendru 
suvartojamos energijos apmokestinimu, 
energetikos produktams, naudojamiems 
šildymui ar 8 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose nurodytiems tikslams bei 
elektros energijai šiais atvejais:

1. Valstybės narės gali taikyti sumažintus 
mokesčius, susijusius su bendru 
suvartojamos energijos apmokestinimu, 
energetikos produktams, naudojamiems 
šildymui ar 8 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose nurodytiems tikslams bei 
elektros energijai šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 196
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/96/EB
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su sąlyga, kad vidutiniškai kiekvienam 
verslo subjektui taikomas šioje direktyvoje 
nurodytas minimalus apmokestinimo 
lygis, valstybės narės gali sumažinti su CO2
susijusį apmokestinimo lygį šildymo 
tikslams arba 8 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose nurodytais tikslais 

2. Valstybės narės gali sumažinti su CO2
susijusį apmokestinimo lygį šildymo 
tikslams arba 8 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose nurodytais tikslais 
naudojamiems energetikos produktams, kai 
su verslo subjektais, kaip tai nurodyta 11 
straipsnyje, arba tokių verslo subjektų 
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naudojamiems energetikos produktams, kai 
su verslo subjektais, kaip tai nurodyta 11 
straipsnyje, arba tokių verslo subjektų 
asociacijomis yra sudaryti susitarimai arba 
yra įdiegtos apyvartinių leidimų programos 
ar lygiavertės priemonės, jei jos padeda 
siekti išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
tikslų.

asociacijomis yra sudaryti susitarimai arba 
yra įdiegtos apyvartinių leidimų programos 
ar lygiavertės veiksmingos priemonės, jei 
jos padeda siekti išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo tikslų.

Or. en

Pakeitimas 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/96/EB
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su sąlyga, kad vidutiniškai kiekvienam 
verslo subjektui taikomas šioje direktyvoje 
nurodytas minimalus apmokestinimo lygis, 
valstybės narės gali sumažinti su CO2
susijusį apmokestinimo lygį šildymo 
tikslams arba 8 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose nurodytais tikslais 
naudojamiems energetikos produktams, kai 
su verslo subjektais, kaip tai nurodyta 11 
straipsnyje, arba tokių verslo subjektų 
asociacijomis yra sudaryti susitarimai arba 
yra įdiegtos apyvartinių leidimų programos 
ar lygiavertės priemonės, jei jos padeda 
siekti išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
tikslų.

2. Su sąlyga, kad vidutiniškai kiekvienam 
verslo subjektui taikomas šioje direktyvoje 
nurodytas minimalus apmokestinimo lygis, 
valstybės narės gali sumažinti su CO2
susijusį neprivalomą apmokestinimo lygį 
šildymo tikslams arba 8 straipsnio 2 dalies 
b ir c punktuose nurodytais tikslais 
naudojamiems energetikos produktams, kai 
su verslo subjektais, kaip tai nurodyta 11 
straipsnyje, arba tokių verslo subjektų 
asociacijomis yra sudaryti susitarimai arba
yra įdiegtos apyvartinių leidimų programos 
ar lygiavertės priemonės, jei jos padeda 
siekti išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
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Direktyva 2003/96/EB
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir 
Vengrija, gali 8 ir 9 straipsniuose 
numatyto naudojimo tikslais iki 2021 m. 
sausio 1 d. taikyti pereinamąjį laikotarpį 
dėl CO2 susijusio apmokestinimo įvedimo. 
Jei Sąjunga nusprendžia, kad iki 2020 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
turi būti sumažintas daugiau kaip 20 %, 
palyginti su 1990 m. lygiu, Komisija 
išnagrinėja šių pereinamųjų laikotarpių 
taikymą ir prireikus pateikia pasiūlymą 
dėl jų sutrumpinimo ir (arba) minimalaus 
su CO2 susijusio apmokestinimo lygio, 
kaip nurodyta I priede, pakeitimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 199
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/96/EB
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir 
Vengrija, gali 8 ir 9 straipsniuose numatyto 
naudojimo tikslais iki 2021 m. sausio 1 d. 
taikyti pereinamąjį laikotarpį dėl CO2
susijusio apmokestinimo įvedimo. Jei 
Sąjunga nusprendžia, kad iki 2020 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
turi būti sumažintas daugiau kaip 20 %, 
palyginti su 1990 m. lygiu, Komisija 
išnagrinėja šių pereinamųjų laikotarpių 
taikymą ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl 
jų sutrumpinimo ir (arba) minimalaus su 

5. Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir 
Vengrija, gali 8 ir 9 straipsniuose numatyto 
naudojimo tikslais iki 2021 m. sausio 1 d. 
taikyti pereinamąjį laikotarpį dėl CO2
susijusio apmokestinimo įvedimo. Jei 
Sąjunga nusprendžia, kad iki 2020 m. 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 
turi būti sumažintas daugiau kaip 20 %, 
palyginti su 1990 m. lygiu, Komisija 
išnagrinėja šių pereinamųjų laikotarpių 
taikymą ir pateikia pasiūlymą dėl jų 
sutrumpinimo ir (arba) minimalaus su CO2
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CO2 susijusio apmokestinimo lygio, kaip 
nurodyta I priede, pakeitimo.

susijusio apmokestinimo lygio, kaip 
nurodyta I priede, pakeitimo.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu nustatomi didesni rodikliai, susiję su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimu, šie pereinamieji laikotarpiai turi būti iš naujo įvertinti. Tokiu atveju visų pirma 
valstybės narės, kurioms taikomos išimtys, turėtų bent jau tam tikru mastu prisidėti prie 
bendrų pastangų mažinti išmetamų dujų kiekį.

Pakeitimas 200
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 17 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
21 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Pridedama ši dalis:
„6a. Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 
šios direktyvos priėmimo Komisija 
pateikia ataskaitą dėl galimybių ir tikėtino 
poveikio visiškai arba iš dalies pereinant 
iš esamos sistemos, pagal kurią transporto 
degalų kiekis apmokestinamas remiantis 
tam tikroje valstybėje įsigytų degalų 
kiekiu, prie sistemos, pagal kurią šie 
degalai apmokestinami remiantis faktiškai 
kiekvienos valstybės narės teritorijoje 
suvartotų degalų kiekiu. Jeigu reikia, 
kartu su ataskaita pateikiami atitinkami 
teisėkūros pasiūlymai.“

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių vengimas dėl vadinamojo„degalų turizmo“ komercinės paskirties kelių transporto 
srityje ir degalų gabenimo komercinės paskirties aviacijos srityje iškreipia vidaus rinką, todėl 
atskiroms valstybėms narėms nenaudinga taikyti didesnį apmokestinimo lygį negu nustatytas 
kitose valstybėse. Šiaurės Amerikos šalių IFTA modelis rodo, kad galima racionaliai išspręsti 
šias problemas apmokestinant degalus, kurie suvartojami – o ne parduodami – kiekvienos 
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administracinės zonos (valstybės narės) teritorijoje.

Pakeitimas 201
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

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 Tarybai šios 
direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, 
pasiūlymą dėl jos keitimo. Koreguojant 
kainas už toną CO2, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal SESV 290 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos keitimas yra pernelyg sudėtingas atliekant svarbų CO2 kainų koregavimą.

Pakeitimas 202
Olle Ludvigsson

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

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.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į sparčius techninius ir politinius pokyčius šioje srityje, Komisija turi teikti 
ataskaitas dažniau nei kas penkerius metus, kad ši direktyva būtų nuolat tinkamai
atnaujinama. Ataskaitos turėtų būti pateikiamos ir Parlamentui.

Pakeitimas 203
Philippe De Backer

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

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 Tarybai ir 
Europos Parlamentui šios direktyvos 
taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą 
dėl jos keitimo.

Or. nl

Pakeitimas 204
Rovana Plumb

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

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.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į sparčius techninius ir politinius pokyčius šioje srityje, Komisija turi teikti 
ataskaitas dažniau nei kas penkerius metus, kad ši direktyva būtų nuolat tinkamai
atnaujinama. Ataskaitos turėtų būti pateikiamos ir Parlamentui.

Pakeitimas 205
Bernd Lange

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

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

Or. de

Pakeitimas 206
Olle Ludvigsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
elektros energijos naudojimo transporte ir 
šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. 

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
poveikio žalingų ar galimai žalingų 
teršalų, išskyrus CO2, išmetimui, elektros 
energijos naudojimo transporte ir šioje 
direktyvoje nustatyto atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
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Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į 
tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. 
Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į 
tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos tobulinimo procese turi būti ypač atsižvelgta į problemas, susijusias su
išmetamaisiais teršalais, pvz., azoto oksidais (NOx), išskyrus CO2. Svarbu aktyviau tyrinėti ir 
kovoti su platesniu variklių degalų ir krosnių kuro naudojimo poveikiu aplinkai.

Pakeitimas 207
Philippe De Backer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
elektros energijos naudojimo transporte ir 
šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. 
Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į 
tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
elektros energijos naudojimo transporte ir 
šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. Be 
to, Komisijos ataskaitoje turi būti 
išnagrinėta, ar, siekiant apsaugoti 
gyventojų sveikatą, be CO2 išmetamųjų 
teršalų reikia atsižvelgti ir į kitų 
kenksmingų dujų išmetimą. Rengdama 
ataskaitą Komisija atsižvelgia į tai, ar 
tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

Or. nl



AM\883480LT.doc 137/143 PE475.931v01-00

LT

Pakeitimas 208
Bernd Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
elektros energijos naudojimo transporte ir 
šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. 

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
elektros energijos naudojimo transporte ir 
šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. 
Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti 
apsvarstytos pasekmės pramonės politikos 
prioritetams Europos automobilių 
pramonės sektoriuje, atsižvelgiant į
švarius, efektyviai energiją naudojančius 
įprastus vidaus degimo variklius, ir ES 
siekiamiems CO2 išmetimo mažinimo 
tikslams lengvųjų automobilių sektoriuje.

Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į 
tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į 
tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

Or. de

Pakeitimas 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/96/EB
29 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
elektros energijos naudojimo transporte ir 
šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo 
mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir 
jūrų navigacijos tikslais naudojamam 
kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. 
Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į 
tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter 
alia, minimalus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
elektros energijos naudojimo transporte ir 
atleidimo nuo mokesčių arba jų 
sumažinimo pagrįstumo. Ataskaitoje taip 
pat apžvelgiamos galiojančios 
apmokestinimo nuostatos, nustatytos 
dvišaliuose oro susisiekimo susitarimuose. 
Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į 
tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią 
minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir 
platesnės apimties Sutarties tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlydama pranešti apie atleidimo nuo mokesčių degalams, naudojamiems oro aviacijos ir
jūrų laivybos srityje, pagrindą, Komisija netiesiogiai pripažįsta, kad šie klausimai yra 
probleminiai, tačiau problemos sprendimą atideda. Tačiau svarbu juos spręsti dabar, jei ES
iš tikrųjų siekia savo tikslo, kad ES transporto sistema taptų tvaria sistema. „Teisingas kainų 
nustatymas“ – tai būtina išankstinė sąlyga norint pasiekti šį tikslą.

Pakeitimas 210
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

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 
bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma 
atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.



AM\883480LT.doc 139/143 PE475.931v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Kadangi yra ribotas sektorių ir įrenginių, kuriems būdingas anglies dioksido nutekėjimas, 
skaičius, konkretaus teisės akto priėmimas iš tikrųjų yra nepagrįstas, tačiau sąrašas turėtų 
būti toliau sudaromas. Tokiu atveju valstybės narės, teikdamos valstybės pagalbą, galėtų 
kompensuoti bet kokią įrodytą anglies dioksido nutekėjimo riziką daug energijos 
vartojantiems pramonės sektoriams dėl energijos apmokestinimo.

Pakeitimas 211
Bernd Lange

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

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, visų pirma 
atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus. Be 
to, šioje Komisijos ataskaitoje bus 
apsvarstoma, ar nacionalinės 
įgyvendinimo sąlygos visiems vartotojams 
aiškios, suprantamos ir skaidrios.
Komisija iki 2016 m. sausio 1 d. turėtų 
pateikti dar vieną pasiūlymą dėl lengvųjų 
automobilių pirkimo mokesčio, lengvųjų 
automobilių registracijos mokesčio ir 
metinio lengvųjų automobilių nuosavybės 
mokesčio suderinimo ir pertvarkymo taip, 
kad šie mokesčiai būtų pagrįsti tik 
transporto priemonės išmetamu CO2.

Or. de

Pakeitimas 212
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/96/EB
29 straipsnio trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2023 m. Komisija pateikia Tarybai šios 
direktyvos nuostatų, susijusių su 
gamtinėms dujoms taikomu 
apmokestinimo lygiu kelių transporte, 
įgyvendinimo vertinimą ir pasiūlymą dėl 
jos pakeitimo. Ataskaitoje vertinama, inter 
alia, pažanga, susijusi su galimybe 
naudoti gamtines dujas ir biometaną, 
pildymo stočių tinklo plėtimas Europos 
Sąjungoje, gamtines dujas naudojančių 
transporto priemonių rinkos dalis 
Europos Sąjungoje, naujovių ir 
technologijų plėtra biometano kaip 
degalų, naudojamų transportui, srityje ir 
realioji minimalaus apmokestinimo lygio 
vertė.

Or. en

Pagrindimas

„Peržiūros išlyga“ – tinkama teisėkūros priemonė siekiant įvertinti poreikį išlaikyti lengvatinį 
mokesčių režimą alternatyviems degalams, taip pat atsižvelgiant į dujinio kuro, pagaminto iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, plėtrą. Kadangi biometano plėtra susijusi su gamtines 
dujas naudojančiomis transporto priemonėmis, vidutiniu laikotarpiu reikia taikyti lengvatinį 
mokesčių režimą. Gamtinių dujų ir biometano varikliai turi labai mažą išmetamųjų teršalų 
kiekį, taip pat gerokai mažina triukšmą ir išmetamų CO2 dujų kiekį, palyginti su dyzeliniais ir 
benzininiais varikliais.

Pakeitimas 213
Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/96/EB
29 straipsnio trečia a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma, iki 2023 m. Komisija pateikia 
Tarybai ir Europos Parlamentui šios 
direktyvos nuostatų, susijusių su 
gamtinėms dujoms taikomu 
apmokestinimo lygiu kelių transporte, 
įgyvendinimo vertinimą ir pasiūlymą dėl 
jos pakeitimo. Ataskaitoje vertinama, inter 
alia, pažanga, susijusi su galimybe 
naudoti gamtines dujas ir biometaną, 
pildymo stočių tinklo plėtimas Europoje, 
gamtines dujas naudojančių transporto 
priemonių rinkos dalis Europos 
Sąjungoje, naujovių ir technologijų plėtra 
biometano kaip degalų, naudojamų 
transportui, srityje ir realioji minimalaus 
apmokestinimo lygio vertė.

Or. en

Pakeitimas 214
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A lentelės ketvirto stulpelio antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8,8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Pagrindimas

Minimalus bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygis, taikomas gazoliui, turėtų 
išlikti 2013 m. lygio. Gazolis yra svarbus transporto sektoriui, todėl gazolio kaina turėtų 
išlikti konkurencinga.

Pakeitimas 215
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 priedo A lentelės penkto stulpelio antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9,6 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Pagrindimas

Minimalus bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygis, taikomas gazoliui, turėtų 
išlikti 2013 m. lygio. Gazolis yra svarbus transporto sektoriui, todėl gazolio kaina turėtų 
išlikti konkurencinga.

Pakeitimas 216
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A lentelės ketvirta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

SND

KN kodai 2711 
12 11 iki
2711 19 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Pakeitimas

GPL

KN kodai 2711 
12 11 iki
2711 19 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ

Or. it

Pagrindimas

Dėl apmokestinimo lygių, atitinkančių šioje direktyvoje 2015 ir 2018 m. numatytas energijos 
normas, laipsniškai neišvengiamai iš rinkos išnyktų automobiliams skirtos SND, užleisdamos 
vietą tradiciniam kurui ir dėl to kiltų neigiamų socialinių pasekmių bei padarinių aplinkai ir 
pramonei. Dėl šios priežasties minėtą minimalią normą siūloma didinti gana smarkiai, bet 
tiek, kad ji neapsunkintų rinkų.
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Pakeitimas 217
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A lentelės penkta a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Komercinės 
paskirties gazolis, 
naudojamas kaip 
reaktyvinių variklių 
degalai

20 EUR/t 
CO2

8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Pakeitimas 218
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo D lentelės pirma a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Elektros energija traukos 
reikmėms

- nuo 2013 m. sausio 1 d. - 8,2 EUR/GJ

- nuo 2015 m. sausio 1 d. - 8,8 EUR/GJ

- nuo 2018 m. sausio 1 d. - 9,6 EUR/GJ

Or. de


