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* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, 
pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0169),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0105/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
nuomones (A7-0000/2011),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Tokioje plačioje ir svarbioje srityje 
kaip energijos mokesčiai Europos 
Sąjungoje negalima apsiriboti vien tik 
klimato ir aplinkos politikos poreikiais ir 
atsižvelgti tik į juos, kokie būtini jie 
bebūtų. Energetikos ir pramonės politikos 
tikslai yra taip pat labai svarbūs Europos 
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Sąjungai.

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka
toliau tinkamai veiktų priėmus naujus 
reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, 
dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimo ir energijos taupymo, kaip 
patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. 
gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose.

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka 
tinkamai veiktų priėmus naujus 
reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, 
dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimo ir energijos taupymo, kaip 
patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. 
gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose.

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Biodegalai bus laipsniškai pradėti 
teikti rinkai taikant dabartinius teisės 
aktus, visų pirma 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies 
keičiančią bei vėliau panaikinančią 
Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB1, ir  
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/30/EB, iš dalies keičiančią 
Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl 
benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir 
gazolių kokybės rodiklių, nustatančią 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš 
dalies keičiančią Tarybos direktyvos 
1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens 
kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir 
panaikinančią Direktyvą 93/12/EEB2. 
Visgi turėtų būti panaikintos rinkos 
kliūtys, kurių  praktikoje pasitaikė 
pernelyg daug, nes kiekviena valstybė 
narė siekia apsaugoti savo šalies rinką, ir 
tikėtina, kad tai bus padaryta iš naujo 
apsvarsčius minėtąsias direktyvas.
____________
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
2 OL L 140, 2009 6 5, p. 88.

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Dėl esamų valstybių narių prievolių 
nereikėtų numatyti, kad jos privalėtų 
taikyti papildomą lengvatinį mokesčių 
režimą biodegalams. Užtenka numatyti, 
kad kiekviena iš jų gali taikyti šį režimą.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 

(6) Siekiant aiškumo ir kad nebūtų 
skirtingo aiškinimo, būtina naujame 
Direktyvos 2003/93/EB priede nustatyti 
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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 
specialios etaloninės vertės turėtų būti 
taikomos tik tada, kai produktai atitinka 
šiuos kriterijus.

pamatinius išmetamo CO2 faktorius ir 
energetikos produktų šilumingumo vertę. 
Turėtų būti nustatytos tikslios ir 
palyginamos įvairių energetikos produktų 
normos.

Or. fr
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dabartinė degalų apmokestinimo 
sistema, kuri grindžiama kiekiu ir 
mokesčio norma, atitinkančia tam tikrą 
NK kodą, nesvarbu, kokia galimo mišinio 
sudėtis, pasiteisino ir ja užtikrinamas 
tinkamas vidaus rinkos funkcionavimas.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomoje sistemoje neatsižvelgiama į tam tikrus vidaus rinkos aspektus, visų pirma 
į tuos atvejus, kai kurios nors valstybės narės operatorius atlieka mišinius kitos valstybės 
narės operatoriui.
Šiuo metu nėra mechanizmo, kuris leistų nustatyti ir kontroliuoti tikslų biodegalų, įeinančių į 
mišinius, lygį, ypač turint mintyje tapsvalstybinius srautus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 

Išbraukta.
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suvienodinti.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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
persvarstomi 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;

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijų 
atleidimas nuo mokesčių arba jų 

(17) Nedideles pajamas turinčių namų
ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas 
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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.

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.

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 – nepateisinamos 
ilgalaikiu laikotarpiu; viena vertus, dėl 
būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos dalį ir, antra 
vertus, dėl būtinybės pratęsti kai kurių 
alternatyviems degalams suteiktų lengvatų 
palyginti su tradiciniais degalais, taikymą, 
kad galėtų padidėti jų rinkos dalis, visgi 
reikėtų palaipsniui derinti minimalius 
apmokestinimo lygius.

Or. fr



PE473.839v01-00 12/23 PR\879700LT.doc

LT

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 tris 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. 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. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 atskiria su CO2 susijusį
minimalų mokestį nuo minimalaus
energijos suvartojimo mokesčio.
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Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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, 
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.

Su CO2 susijęs apmokestinimas 
apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2
kiekio pagal pamatinius išmetamo CO2
faktorius, nustatytus šios direktyvos II 
priede. Šios direktyvos priede 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. fr

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir kad nebūtų skirtingo aiškinimo, būtina naujame direktyvos priede 
nustatyti pamatinius išmetamo CO2 faktorius ir energetikos produktų šilumingumo vertę.
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Reikėtų nustatyti tikslias ir palyginamas energetikos produktų normas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 
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.

Bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimas apskaičiuojamas EUR/GJ 
pagal energetikos produktų ir elektros 
energijos grynąją šilumingumo vertę, 
nustatytą šios direktyvos II priede. 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.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir kad nebūtų skirtingo aiškinimo, būtina naujame direktyvos priede 
nustatyti pamatinius išmetamo CO2 faktorius ir energetikos produktų šilumingumo vertę.
Reikėtų nustatyti tikslias ir palyginamas energetikos produktų normas.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atitinkamai Direktyvoje 
2006/32/EB, Sprendime 2007/589/EB 
arba Direktyvoje 2009/28/EB nenurodytas 
susijusiam produktui taikomas išmetamų 
teršalų faktorius ir (arba) šilumingumo 
vertė, valstybės narės naudojasi turima 
susijusia informacija apie jo išmetamo 
CO2 faktorius ir (arba) grynąją 
šilumingumo vertę.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir kad nebūtų skirtingo aiškinimo, būtina naujame direktyvos priede 
nustatyti pamatinius išmetamo CO2 faktorius ir energetikos produktų šilumingumo vertę.
Reikėtų nustatyti tikslias ir palyginamas energetikos produktų normas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dalį energetinio produkto sudaro 
biomasė ar iš biomasės pagaminti 
produktai, išmetamo CO2 faktoriai ir 
grynoji šilumingumo vertė, susijusi su šia 
dalimi, nustatoma pagal 2 dalį 
nepriklausomai nuo KN kodo, kuriam 
priskiriamas visas energetinis produktas.

3. Jeigu dalį energetinio produkto sudaro 
biomasė ar iš biomasės pagaminti 
produktai, valstybės narės gali taikyti 
nustatytą normą neatsižvelgdamos į 
mišinį, jeigu ši norma didesnė nei 
minimali norma, taikoma KN kodui,
kuriam priskiriamas visas energetinis 
produktas.

125
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Or. fr

Pagrindimas

Jei mišiniams nebus taikoma minimali norma, kuri būtų nustatyta esamose direktyvose, ir jei 
nebus Europos biodegalų, įeinančių į mišinių sudėtį, lygio kontrolės sistemos, valstybės narės 
galės pasirinkti, ar atsižvelgti, ar neatsižvelgti į biodegalų kiekį mišiniuose.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 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. fr

Pagrindimas

Neatrodo protinga versti valstybes nares laikytis apmokestinimo lygių, nustatytų Europos 
lygmeniu, proporcingumo. Ši priemonė, pvz., smarkus dyzelino kainos padidinimas, gali būti 
žalinga ir galėtų taip pat prieštarauti direktyvoje numatytiems tikslams.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalis

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.

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.

Or. fr

Pagrindimas

Automatinis minimalių lygių indeksavimas yra problemiškas, nes dėl jo valstybės narės 
netenka svarbių galių ir dėl jo didėja infliacija.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
PRIEDAS
Direktyva 2003/96/EB
I priedo A lentelės 4 ir 5 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

SND
KN kodai
nuo 2711 12 11 iki 
2711 19 00

20 EUR/t 
CO2

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

Gamtinės dujos
KN kodai  
2711 11 00 ir 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Pakeitimas

SND
KN kodai
nuo 2711 12 11 iki 
2711 19 00

20 EUR/t 
CO2

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

Gamtinės dujos
KN kodai
2711 11 00 ir 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos nuo 2018 m. siūlomas minimalus apmokestinimo lygis galėtų pakenkti suskystintų 
dujų ir gamtinių dujų vartojimą. Be pakeitimo minimalus suskystintų dujų apmokestinimo 
lygis nuo 2018 m. prilygtų 500 EUR/m3, t.y. būtų žymiai didesnis,  nei minimalus benzino 
apmokestinimo lygis. SND ir gamtinėmis dujomis varomi varikliai energijos efektyvumo 
požiūriu labai pralenkia benzino variklius.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo turinys

Dabartinės Energijos apmokestinimo direktyvos, priimtos 2003 m., svarbiausias tikslas –
užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui vidaus rinkos energetikos sektoriuje. Šioje 
direktyvoje nustatomos bendrosios taisyklės, kuriomis reglamentuojami apmokestinami 
produktai, jų apmokestinimo momentas ir atvejai, kai leidžiama neapmokestinti. Minimalūs 
lygiai, kurie daugiausia grindžiami suvartotos energijos kiekiu, nustatomi krosnių kurui, 
variklių degalams ir elektros energijai. Virš šių minimalių lygių valstybės narės gali pačios 
nustatyti nacionalinius apmokestinimo lygius, kaip jos nori.

Pasiūlyme dėl persvarstytos direktyvos pritaikoma energijos mokesčių struktūra siekiant 
prisidėti prie tikslo pereiti prie ekonomikos, kurios sąlygomis išmetamas nedidelis kiekis 
anglies junginių ir veiksmingai vartojama energija, ir išvengti problemų vidaus rinkoje. 
Pasiūlymu, kuriame apmokestinant energiją numatomas su CO2 susijęs elementas, siekiama, 
kad energijos apmokestinimas atitiktų ES įsipareigojimus kovos su klimato kaita srityje. 

Pagal Komisijos pasiūlymą energijos apmokestinimas padalijamas į dvi dalis: su CO2 susijusį 
apmokestinimą ir su energetine verte susijusį apmokestinimą.

– Bus įvesta viena minimali norma, susijusi su išmetamu CO2 kiekiu (20 EUR/t CO2), visuose 
sektoriuose, kuriuose netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Todėl šiems 
sektoriams, visų pirma namų ūkiams, transportui, mažosioms įmonėms ir žemės ūkiui, bus 
taikoma CO2 kaina. Atsinaujinantiems energijos šaltiniams nebus taikomas šis 
apmokestinimas, susijęs su CO2.

– Minimalios energijos apmokestinimo normos, taikomos atitinkamam energetikos produktui, 
bus grindžiamos nebe sunaudoto produkto kiekiu, bet jo energetine verte (EUR/GJ). Kitaip 
tariant, kiekvienas produktas bus apmokestinamas atsižvelgiant į tai, kokį energijos kiekį iš jo 
galima išgauti, o tai automatiškai bus skatinamas efektyvus energijos vartojimas. 

Su CO2 susijusi mokesčio dalis ir su energija susijusi dalis kartu sudarys atitinkamo produkto 
apmokestinimo normą. Valstybės narės galės laisvai pasirinkti, ar nustatyti savo pačių 
normas, viršijančias ES numatytas minimalias normas, ir parengti savo pačių mokesčių 
struktūrą atkartodamos santykį, esantį tarp įvairių energijos šaltinių mininalių apmokestinimo 
lygių (proporcingumo principas arba suderinamumo sąlyga). Pavyzdžiui, jos galėtų nuspręsti 
padidinti tik mokesčio dalį, susijusią su energetine verte, virš minimalios normos, bet 
nedidinti dalies, susijusios su CO2, arba atvirkščiai. 

Būsto šildymo atveju lakstumas, kurį šiuo metu gali taikyti valstybės narės 
neapmokestindamos kai kurių produktų (dujų, anglies, kokso ir elektros), bus taikomas visam 
krosnių kurui (įskaitant mineralinę alyvą) siekiant užtikrinti, kad energetikos produktai būtų 
trauktuojami nuosekliai.
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Žemės ūkiui ir toliau bus taikomos mažesnės normos, tačiau jos priklausys nuo aplinkos tikslų 
taip, kad žemės ūkis prisidėtų prie bendrų pastangų mažinti energijos suvartojimą. 
Persvarstyta direktyva turėtų būti taikoma nuo 2013 m. ir galiotų tuo pačiu metu, kai vyktų 
trečiasis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos etapas. 

Pranešėjos pozicija

Kalbėdama apie principus pranešėja pripažįsta, kad šis pasiūlymas – didelis indėlis 
įgyvendinant ES strategiją „20-20-20“ šimtnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
klausimu.

Ji taip pat norėtų pabrėžti, kad tokioje plačioje ir svarbioje srityje kaip energijos mokesčiai 
Europos Sąjungoje negalima apsiriboti vien tik klimato ir aplinkos politikos poreikiais ir 
atsižvelgti tik į juos, kokie būtini jie bebūtų, bet taip pat labai svarbūs yra energetikos ir 
pramonės politikos tikslai. Jos manymu, pastarieji tikslai buvo šiek tiek nustumti į antrąjį 
planą dėl darbų, vykusių prieš šios direktyvos persvarstymą. Svarbiausia rasti tinkamą 
pusiausvyrą tarp tikslų, kurie gali skirtis ar netgi vienas kitam prieštarauti, siekiant suteikti 
tinkamą impulsą Europos Sąjungos mastu.

Pranešėja taip pat mano, kad būtų protinga užtikrinti didesnį nuoseklumą tarp visų su 
energetika susijusių klausimų, kuriuos šiuo metu nagrinėja Bendrijos organai. Siekiant, kad 
klausimas dėl energijos mokesčių būtų išnagrinėtas visais aspektais, reikėtų užtikrinti, jog 
gairės, kurios bus patvirtintos, būtų visiškai suderintos su Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyva (kurią šiuo metu svarsto kitas Europos Parlamento komitetas) ir platesniu mastu su 
pagrindinėmis ES energetikos politikos gairėmis, kurių didžiausią dalį dar reikės nustatyti. 
Galima teigti, kad visgi šis noras nebus įgyvendintas arba į jį nebus pakankamai atsižvelgta, o 
dėl to gali nukentėti sprendimų nuoseklumas.

Apskritai, pranešėja pritaria Komisijos metodams, kuriais siekiama apmokestinti energiją 
dviem pagrindais: išmetamo CO2 kiekio ir energetinės vertės. Ši sistema  palyginti su 
ankstesniąja atrodo ir logiškesnė, ir nuoseklesnė. Pranešėja pripažįsta, jog argumentai už 
geresnį energijos šaltinių panaudojimą ir didesnį naudojimąsi mažiau teršiančia energija 
pagrįsti.

Beje, manoma, kad įvedus su CO2 susijusį 20 eurų už toną mokestį bus užtikrintos 20 mlrd. 
eurų mokestinės pajamos iš visų Europos Sąjungos valstybių jau nuo 2020 m. 

Visgi naujų Komisijos pasiūlymų (pirma, apmokestinimo, susijusio su naudojamo energetikos 
produkto CO2 ir su jo energetine verte, ir, antra, valstybių narių įvairių minimalių lygių, 
nustatytų Europos Sąjungos mastu, proporcingumo paisymo) didžiausias poveikis – daugelyje 
valstybių narių turėtų labai išaugti dyzelino kaina.

Visiškai pritardama minimalios dyzelino normos padidinimo principui remiantis logiškais ir 
nuosekliais metodais, kuriuos Europos Komisija pagrįstai ketina nustatyti, pranešėja nemano, 
kad tikslinga išlaikyti proporcingumo principą tokį, koks jis yra dabar, atsižvelgiant į tai, 
kokių rimtų ir destabilizuojančių padarinių jis gali sukelti.
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Labiau instituciniu klausimu pranešėja pirmiausia manytų, kad griežtas valstybių narių 
laikymasis proporcingumo principo reiškia tiesioginį kišimąsi apmokestinimo lygių, taikomų 
įvairioms energijoms 27 valstybėse narėse, klausimu, nors iki šiol buvo taikoma minimalių 
ribų taisyklė. Dabartinis pasiūlymas faktiškai reiškia smarkų Europos Sąjungos kišimąsi į 
valstybių narių mokesčių politiką.

Kalbant apie pramonės politiką plačiąja prasme, dėl gana stipraus dyzelino kainos išaugimo 
daugelyje valstybių narių (vienas konkretus pavyzdys: iki 2023 m. Vokietijoje kaina išaugtų 
31 centu už litrą) kiltų gerokai daugiau problemų, nei ši priemonė padėtų išspręsti.

Šią kainą galima moksliškai užginčyti tik remiantis termodinamikos principu, dyzelinis 
variklis turi didelių lyginamųjų pranašumų palyginti su benzininiu varikliu, visų pirma turint 
mintyje galią ir energijos vartojimo efektyvumą. Naujausia patirtis rodo, kad sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį (tai tikslas, kurį Europos Sąjunga iškėlė sau) iš dalies galima daugiau 
naudojant dyzelinius variklius.

Be to, žinant, kad Europa turi didelį konkurencinį pranašumą palyginti su kitomis pasaulio 
dalimis dyzelinių variklių technologijų plėtros srityje ir kad šiai plėtrai reikia naujausių 
mokslinių tyrimų, kurie yra svarbus Europos Sąjungos privalumas palyginti su kitais 
galingiausiais ekonominiais subjektais, neatrodo, kad būtų protinga leisti patirti tokio 
pobūdžio destabilizuojantį šoką Europos automobilių pramonei, kuri susiduria su rimta 
trečiųjų šalių konkurencija ir struktūrinėmis problemomis. 

Net nustatytas 10 metų pereinamasis laikotarpis iki 2023 m. nepadės sušvelninti padarinių.  

Trečiasis esminis argumentas prieš proporcingumą yra susijęs su poveikiu vartotojų kainai.
Negalima atmesti rizikos, kad dėl didelio kai kurių degalų kainos išaugimo didės infliacija, 
juo labiau kad dėl sunkios viešųjų finansų padėties valstybės narės negali, pvz., sumažinti 
mokesčių už benzino vartojimą.

 Taip pat būtų nuskriausti vartotojai, kaip ir visas transporto sektorius, kuris susidurtų su 
didžiuliu savikainos išaugimu.

Kadangi energijos kainų pokyčiai yra svarbiausias infliacijos šaltinis, pranešėja mano, kad 
reikėtų stengtis nenumatyti mechanizmų, kurie prisidėtų prie kainų augimo.

Todėl ji itin nepritaria pasiūlymui automatiškai indeksuoti mininalius apmokestinimo lygius 
atsižvelgiant į kainų pokyčius arba į CO2 kainos augimą ar kritimą. Beje, šiuo klausimu 
pranešėjai keista, kad Europos Komisija, kuri taip greitai nori nutraukti automatinį darbo 
užmokesčio indeksavimą ten, kur jis dar taikomas, remdamasi tais pačiais argumentais, siūlo 
tai numatyti energijos apmokestinimo klausimu.  Svarbu, kad teisės aktų leidėjas išliktų savo 
sprendimų šeimininku šioje srityje.  Automatinis padidinimas nėra tikslingas.

Kalbėdama apie alternatyvių degalų, tokių kaip suskystintos naftos dujos (SND) ir suslėgtos 
gamtinės dujos (SGD), traktavimą, pranešėja pripažįsta, kad siekiant nuoseklumo reikėtų, kad 
laikui bėgant tos pačios su energetine verte ir su CO2 susijusio apmokestinimo normos būtų 
taikomos visiems degalams, įskaitant SND ir SGD. Kitaip tariant, mokesčių sistema 
automatiškai suteiktų atitinkamas su kiekvienais degalais susijusias lengvatas dėl išmetamo 
CO2 kiekio, bet nebūtų suteikiamas joks kitas konkurencinis pranašumas. Tačiau kadangi 
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apmokestinimo normos, kurios dabar taikomos šiems produktams, dažnai yra mažos ir dar 
reikės kažkiek laiko, kol dėl investicinių ir infrastruktūros išlaidų tie produktai ims realiai 
konkuruoti su tradiciniais degalais, siūloma nuo 2015 m. apriboti minimalios normos augimą 
iki 5,50 EUR/GJ ir nuo 2018 m. netaikyti numatyto augimo iki 9,60 EUR/GJ. Šis augimo 
apribojimas leis alternatyviems degalams įgyti lyginamąjį pranašumą, kuris yra būtinas norint 
plėtoti labiau energiją taupančias technologijas.


