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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – persvarstyti dabartinę Energijos mokesčių direktyvą tam, kad 
mažiausias energetikos produktų mokesčio tarifas būtų padalytas į dvi dalis, t. y. į mokestį, 
susijusį su CO2 kiekiu, ir į energijos mokestį, nustatomą atsižvelgiant į produktų energetinę 
vertę, nes tai padėtų geriau įgyvendinti klimato kaitos politikos tikslus, o energetikos 
produktų vidaus rinka taptų aiškesnė ir teisingesnė. 

Pasiūlymas – svarbus žingsnis teisinga linkme; visų pirma siūlomas labai svarbus, reikalingas 
ir tinkamai pagrįstas pokytis – keičiamas mokesčio pagrindas nuo CO2 apimties ir svorio į 
CO2 kiekį ir produktų sudėtį energetinės vertės požiūriu. Vis dėlto dėl tam tikrų priežasčių 
galima manyti, kad kai kurie tikslai nebus visiškai įgyvendinti ir bus neišnaudota galimybė 
kiek įmanoma daugiau prisidėti prie kovos su klimato kaita, pagerinti aplinkos ES kokybę ir 
sparčiai pereiti prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos. 

Taigi nuomonės referentė siūlo iš dalies pataisyti Komisijos pasiūlymą remiantis šiais 
principais:

- įvairios privataus transporto priemonės turėtų būti traktuojamos vienodai siekiant 
įskaičiuoti kuo daugiau sąnaudų ir sudaryti vienodas sąlygas, taigi reikėtų panaikinti 
oro ir jūrų transportui numatytas išimtis,

- dėl tų pačių priežasčių reikėtų palaipsniui panaikinti žemės ūkiui ir miškininkystei 
numatytą atleidimą nuo mokesčių,

- jei energijos mokesčio dydis neviršytų net infliacijos dydžio ir jei nebūtų susietas su 
CO2 svertais LPS rinkoje, mokestis prarastų savo valdomąją funkciją,

- mokesčio netaikymas namų ūkiams pašalina paskatą efektyviai naudoti energiją 
namuose, tačiau, įtraukus namų ūkius ir netaikant socialinės korekcijos priemonių, kai 
kurie ūkiai, ypač labiausiai pažeidžiamose grupėse, būtų pastūmėti į energetinį skurdą,

- biomasė ne visada yra neutrali CO2 požiūriu.

Atsižvelgdama į visa tai, pranešėja norėtų pritarti Komisijos pasiūlymui, kuris yra labai 
svarbus žingsnis teisinga linkme. Vis dėlto, priėmus tam tikrus pakeitimus ir išbraukus kai 
kurias išimtis ir atleidimus nuo mokesčių, pasiūlymas galėtų užtikrinti kur kas geresnius 
rezultatus.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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

(1a) Europos Sąjungoje reikėtų užtikrinti 
visišką įvairių energijos išteklių 
apmokestinimo nuoseklumą ir pradėti 
taikyti atsinaujinančių šaltinių energijos 
apmokestinimo sistemą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
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 
optimaliai 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.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Reikėtų atsižvelgti į praktines naujo 
mokesčių plano pasekmes, ypač šiuo 
metu, kai Europą ištikusi finansų ir 
ekonomikos krizė, kurios poveikį ir 
padarinius reikia įvertinti. Dėl šios 
priežasties duomenis, surinktus atliekant 
poveikio tyrimą, reikėtų atnaujinti.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
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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 efektyvus būdas 
valstybėms narėms skatinti vartotojų ir 
aplinką teršiančių sektorių tvarų aplinkos 
apsaugos požiūriu elgesį ir 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. Vis dėlto 
nustatant tokias mokesčių taisykles 
reikėtų taip pat užtikrinti, kad nebūtų 
prarastas vartojimo mokesčių sistemos 
paprastumas ar nepadidėtų 
administracinė našta, susijusi su 
vartojimo mokesčiais. Be to, dėl mokesčio, 
susijusio su išmetamo CO2 kiekiu, 
neturėtų iš esmės padidėti energijos 
kainos, nes toks kainų didėjimas 
neigiamai atsilieptų Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumui ir perkamajai 
vartotojų galiai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) Todėl energijos apmokestinimo 
nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su 
CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimas. 
Kad energijos apmokestinimas būtų 
pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal 
Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti 
reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai 
atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat 
leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra 
biomasė arba pagaminti iš biomasės, jei jie 
atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 
2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją 17 
straipsnyje1.
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

Pakeitimas 6

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. Prireikus turėtų būti 
numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems 
lygiams, kuriuos nustatant atsižvelgiama į 
valstybių narių ypatumus, suvienodinti.
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Pakeitimas 7

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, 
turėtų būti nustatyti pereinamieji 
laikotarpiai.

Pakeitimas 8

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 

(13) Galimybė valstybėms narėms taikyti 
mažesnį apmokestinimo lygį komercinės 
paskirties gazoliui, naudojamam kaip 
variklių degalai, palyginti su nekomercinės 
paskirties gazoliu, 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.
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panaikinta.

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 komerciniam transportui nėra jokių alternatyvių degalų.

Pakeitimas 9

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 
gaunamų 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.

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas yra iš naftos gaunamų degalų alternatyva ir juos naudojant į 
aplinką išmetamas itin mažas toksinių ir kancerogeninių medžiagų kiekis, beveik neišmetama 
kietųjų dalelių, visai neišmetama reaktyvių angliavandenilių, išmetama mažiau NOx, taip pat 
sumažėja triukšmo, todėl jie tampa idealiais variklių degalais miestuose. Ateities transporto 
degalų ekspertų grupės 2011 m. sausio 25 d. ataskaitoje teigiama, kad metanas turėtų būti 
skatinamas kaip vienas iš pagrindinių miesto transporte naudotinų alternatyvių degalų.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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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) Reikėtų stengtis užtikrinti, kad dėl 
padidėjusios mokesčių naštos dar daugiau 
nenukentėtų namų ūkiai, kuriuos itin 
paveikė ekonomikos ir finansų krizė, nes 
kai kurie iš jų dėl ypatingų ekonominių 
sąlygų atsidūrė socialinio neužtikrintumo 
padėtyje ir energetiniame skurde. 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.

Pakeitimas 11

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), 
naudojamų kaip variklių degalai, atveju 
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. Tais atvejais, kai gamtinės 
dujos ir biometanas naudojami kaip 
variklių degalai, nustatytos lengvatos –
bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai
arba galimybė neapmokestinti šių 
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energetikos produktų – turėtų būti 
panaikintos tik po to, kai Komisija atliks 
vertinimą (iki 2023 m.), kaip 
įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos, 
susijusios su kelių transporte naudojamų 
gamtinių dujų apmokestinimo lygiu. 
Tame vertinime, be kita ko, turėtų būti 
nagrinėjamas gamtinių dujų ir biometano 
prieinamumo didėjimas, degalinių tinklo 
Europoje plėtra, gamtinėmis dujomis 
varomų transporto priemonių rinkos dalis 
Sąjungoje, naujovės ir technologinė raida 
naudojant biometaną kaip transporto 
degalus ir minimalaus apmokestinimo 
lygio realioji vertė.

Pagrindimas

Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant tikslo, kad iki 2020 m. biodegalai 
sudarytų 10 proc. naudojamų degalų. Biometano gamybos plėtojimas susijęs su gamtinėmis 
dujomis varomų transporto priemonių kūrimu, taigi ir su palankiu mokesčių režimu, kuris 
sudaro galimybę plėtoti metano degalinių infrastruktūrą. Naudojant metaną, kuris yra 
prieinama iš naftos gaunamo kuro alternatyva, į aplinką išmetamas labai nedidelis 
nemetaninių angliavandenilių (NMHC), kietųjų dalelių ir NOx kiekis, todėl švarėja miestų 
oras ir taip pat mažėja triukšmas bei anglies dvideginio kiekis. „Peržiūros sąlyga“ – tinkama 
teisėkūros priemonė norint įvertinti poreikį išlaikyti palankų alternatyvių degalų 
apmokestinimo režimą, taip pat numatant dujinių degalų gavimą iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Siekiant iki 2050 m. transporto 
išmetamųjų teršalų sumažinti 60 proc. 
tikslo, kaip nurodyta Komisijos 2011 m. 
kovo 28 d. baltojoje knygoje „Bendros 
Europos transporto erdvės kūrimo planas. 
Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimas“, iki 2030 m. dvigubai 
sumažinant įprastiniu kuru varomų 
automobilių naudojimą miestuose, turėtų 
būti toliau skatinama vandenilio ir 
elektros energijos, kurie Komisijos 



AD\891524LT.doc 11/23 PE472.296v03-00

LT

Mobilumo ir transporto generalinio 
direktorato vadovaujamos Alternatyvių 
degalų ekspertų grupės ateities transporto 
degalų ataskaitoje, kurią 2011 m. sausio 
25 d. pristatė Komisija, nurodomi kaip 
pagrindinė galimybė pakeisti iš naftos 
gaminamą transporto kurą, rinkos plėtra. 
Kadangi į Sąjungos teisės aktus, pvz., 
naujas TEN-T gaires, vis daugiau 
įtraukiama parama mažo anglies dioksido 
kiekio transporto degalų technologijų 
integracijai, reikia geriau suprasti 
dabartinių ir būsimų Sąjungos 
energetikos ir aplinkos srities teisės aktų 
poveikį didesniam alternatyvių degalų, 
pvz., vandenilio ir elektros energijos, 
naudojimui Europos energetikos ir 
transporto sistemoje. Prie Komisijos 
pasiūlymo, kuris turėjo būti pateiktas iki 
2011 m. gruodžio 31 d., dėl vandenilio iš 
atsinaujinančių išteklių dalies bendrame 
kuro balanse apskaičiavimo metodikos, 
kaip nurodyta Atsinaujinančių energijos 
išteklių direktyvos 2009/28/EB 3 
straipsnio 4 dalyje, turėtų būti pridėtas 
pasiūlytų Direktyvos 2003/96/EB 
pakeitimų poveikio vertinimas siekiant 
paskatinti atsinaujinančio vandenilio, 
kaip švarių ir efektyviai naudojančių 
energiją transporto degalų, naudojimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

bendrovių dydį ir produkcijos apimtį.
Ūkininkavimo sektoriuje toks 
apmokestinimas taip pat turėtų būti 
pagrįstas anglies dioksido surinkimo 
pajėgumais, pvz., naudojant daugiametes 
ganyklas.

Pakeitimas 14

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 
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 mažesne energetine verte 
viename skystų biodegalų 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 yra tokia pati kaip ir gamtinių 
dujų. Atsižvelgiant į tai, kad į gamtinių 
dujų tinklą įtrauktas biometanas padidina 
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atsinaujinantiems šaltiniams tenkančią 
dalį, biometanui turėtų būti taikoma 
mokesčių, susijusių su CO2 ir energetine 
verte, jei jis bus gaminamas laikantis 
tvarumo kriterijų, nustatytų Direktyvos 
2009/28/EB 17 straipsnyje, išimtis.

Pagrindimas

Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant privalomo tikslo – kad iki 2020 m. 
biodegalai sudarytų 10 proc. transporte naudojamų degalų. Dėl tos pačios molekulinės 
sandaros nėra jokių gamtinių dujų ir biometano maišymo ribojimų. Jie – vienintelė prieinama 
iš naftos gaminamų degalų alternatyva, užtikrinanti mažesnį išmetamųjų teršalų kiekį. Todėl 
biometanui neturi būti taikomi mokesčiai, susiję su anglies dioksidu, ir su energetika susijusi 
mokesčių našta. Biometano, įdiegto į gamtinių dujų tinklą, procentinė dalis būtų atimama iš 
bendros gamtinėms dujoms taikomų mokesčių sumos.

Pakeitimas 15

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 trejus 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.



PE472.296v03-00 14/23 AD\891524LT.doc

LT

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Pridedama ši dalis:
„1a. 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 
energetikos produktams, nustatytiems šio 
straipsnio 1 dalyje.“

Pagrindimas

Energijos mokesčio direktyvoje neaptariamas branduolinio kuro klausimas. Vis dėlto išorinės 
sąnaudomis, susijusiomis su branduolinės energijos naudojimu, galima rizika įvykus 
branduolinei avarijai, reikalavimu sudaryti vienodas sąlygas energijai iš įvairių energijos 
šaltinių gauti galima pateisinti 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 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– energetikos produktų dvejopam 
naudojimui.

– daug energijos suvartojančiam 
pramonės sektoriui ir energetikos 
produktų dvejopam naudojimui.

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų paaiškinti, kad ji netaikoma daug energijos suvartojančiam pramonės 
sektoriui, taip užtikrinant, kad pagal direktyvą visi daug energijos suvartojantys pramonės 
sektoriai būtų vertinami vienodai.
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Pakeitimas 18

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 
2023 m. sausio 1 d. Komerciniam 
transportui taikomos 7 straipsnyje 
numatytos išimtys.

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 komerciniam transportui nėra jokių alternatyvių degalų.

Pakeitimas 19

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

Tais atvejais, kai gamtinės dujos ir 
biometanas naudojami kaip variklių 
degalai, aukštesni minimalūs bendro 
suvartojamos energijos apmokestinimo 
lygiai turi būti taikomi tik po to, kai 
Komisija iki 2023 m. atliks įvertinimą, 
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kaip įgyvendinamos šios direktyvos 
nuostatos, susijusios su kelių transporte 
naudojamų gamtinių dujų apmokestinimo 
lygiu. Šiame vertinime, be kita ko, 
nagrinėjamas gamtinių dujų ir biometano 
prieinamumo didėjimas, degalinių tinklo 
Europoje plėtra, gamtinėmis dujomis 
varomų transporto priemonių rinkos dalis 
Sąjungoje, biometano naudojimo kaip 
degalai naujovės ir technologinė raida ir 
minimalaus apmokestinimo lygio realioji 
vertė.

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas gali būti naudojamas esamuose vidaus degimo varikliuose be 
jokių maišymo ribojimų. Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant privalomo 
tikslo – kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 proc. transporte naudojamų degalų. 
Biometano naudojimo raida susijusi su gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių 
kūrimu, taigi ir su palankiu mokesčių režimu, leidžiančiu plėtoti metano degalinių 
infrastruktūrą. Naudojant metaną, kuris yra prieinama iš naftos gaunamo kuro alternatyva, 
išmetamas labai nedidelis nemetaninių angliavandenilių (NMHC), kietųjų dalelių ir NOx 
kiekis, todėl švarėja miestų oras, taip pat labai sumažėja triukšmas bei anglies dvideginio 
kiekis.

Pakeitimas 20

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 iš naftos 
gaunamais degalais varomus taksi), 
atliekų surinkimui, ginkluotosioms 
pajėgoms ir viešajam administravimui, 
neįgaliesiems, greitosios pagalbos 
automobiliams,

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas yra iš naftos gaunamų degalų alternatyva ir juos naudojant 
išmetamas itin mažas toksinių ir kancerogeninių medžiagų kiekis, beveik neišmetama kietųjų 
dalelių, visai neišmetama reaktyvių angliavandenilių, išmetama mažiau NOx, taip pat 
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sumažėja triukšmo, todėl jie tampa idealiais variklių degalais miestuose. Ateities transporto 
degalų ekspertų grupės 2011 m. sausio 25 d. ataskaitoje teigiama, kad metanas turėtų būti 
skatinamas kaip vienas iš pagrindinių miesto transporte naudotinų alternatyvių degalų.

Pakeitimas 21

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.

1. 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.

2. Valstybės narės gali atskirti komercinės 
ir nekomercinės paskirties gazolį.
„Komercinės paskirties gazolis, 
naudojamas kaip reaktyvinių variklių 
degalai“ - tai gazolis, naudojamas kaip 
reaktyvinių variklių degalai šiems 
tikslams:
a) vežti prekes samdos pagrindais, už 
atlygį arba savo sąskaita motorine 
transporto priemone arba sekcijomis 
sujungiama transporto priemone, skirta 
tik prekėms vežti keliais,
b) vežti keleivius motorine transporto 
priemone teikiant reguliarias arba 
vienkartines paslaugas.
3. Valstybės narės nustato galimybę 
komerciniams vežėjams taikyti skirtingas 
mokesčių apskaitos sistemas.

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 komerciniam transportui nėra jokių alternatyvių degalų.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio i i i papunktis
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) elektros energija, tiesiogiai tiekiama 
uostuose prisišvartavusiems laivams.

Pagrindimas

Investicijos į uostus ir laivus, siekiant laivams sudaryti galimybę prisijungti prie elektros 
tinklo krantinėje, yra svarbios, taigi neturėtų būti nustatyta atleidimo nuo mokesčių pabaigos 
data, jei norima, kad ateityje Europos uostose panašių iniciatyvų būtų daugiau. Kilus 
grėsmei, kad nuo 2021 m. ši elektros energija galėtų būti apmokestinta, investicijų sumažėtų.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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;

Pakeitimas 24
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i papunktis
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, 
naudojamiems kaip variklių degalai, 
nepažeidžiant 29 straipsnio 3a punkto;

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) papildoma šiuo punktu:
„m) suskystintoms naftos dujoms, 
naudojamoms kaip krosnių kuras, 
įskaitant atvejį, kai nukrypstama nuo šios 
direktyvos 4 straipsnio 3 dalies;“

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo nustatytų 
minimalių akcizų lygių ir nuo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto mokesčių neutralumo principo. 
Leidžiančios nukrypti nuostatos pateisinamos dėl SNG aplinkos apsaugos vaidmens (mažesnis 
išmetamo anglies dioksido kiekis palyginti su tradiciniais degalais) ir jo socialinio vaidmens, 
kadangi sudaromos sąlygos tiekti energiją atokių vietovių (retai apgyvendintos, kaimo arba 
kalnų vietovės ir salos) gyventojams pirminėms reikmėms tenkinti (šildymas, maisto 
gaminimas, vandens šildymas).

Pakeitimas 26

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

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 a punkto a papunkčio i a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
16 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Pridedama ši pastraipa:

__________________

„Biometano atveju energetinė vertė 
viename kiekybiniame vienete yra tokia 
pati kaip ir gamtinių dujų. Atsižvelgiant į 
tai, kad į gamtinių dujų tinklą įtrauktas 
biometanas padidina atsinaujinančių 
šaltinių dalį, biometanui nebus taikomi 
mokesčiai, susiję su anglies dioksidu ir 
energetine verte, jei jis bus gaminamas 
laikantis tvarumo kriterijų.“

 Šio 1 straipsnio 13 punktas Komisijos pasiūlyme 

neteisingai pažymėtas numeriu „1“, turėtų būti „14“.

Pagrindimas

Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant privalomo tikslo – kad iki 2020 m. 
biodegalai sudarytų 10 proc. transporte naudojamų degalų. Dėl tos pačios molekulinės 
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sandaros nėra jokių gamtinių dujų ir biometano maišymo ribojimų. Jie – vienintelė prieinama 
iš naftos gaminamų degalų alternatyva, užtikrinanti mažesnį išmetamųjų teršalų kiekį. Todėl 
biometanui neturi būti taikomi mokesčiai, susiję su anglies dioksidu, ir su energetika susijusi 
mokesčių našta. Biometano, įdiegto į gamtinių dujų tinklą, procentinė dalis būtų atimama iš 
bendros gamtinėms dujoms taikomų mokesčių sumos.

Pakeitimas 28

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.

Pagrindimas

Siekiant sparčiai diegti naujus pasiekimus bei technologijų raidą ir siekiant neatsilikti nuo 
raidos anglies dioksido rinkoje, mokesčio dydžio keitimo galimybę reikėtų tikrinti kas treji 
metai.

Pakeitimas 29

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 kelių 
transporte naudojamų gamtinių dujų 
apmokestinimo lygiu, įgyvendinimo 
vertinimą ir pasiūlymą dėl jos keitimo. 
Šiame vertinime, be kita ko, nagrinėjamas 
gamtinių dujų ir biometano prieinamumo 
didėjimas, degalinių tinklo Europoje 
plėtra, gamtinėmis dujomis varomų 
transporto priemonių rinkos dalis 
Sąjungoje, naujovių ir technologijų plėtra 
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biometano, kaip degalų, naudojimo 
transportui srityje ir minimalaus 
apmokestinimo lygio realioji vertė.

Pagrindimas

„Peržiūros sąlyga“– tinkama teisėkūros priemonė norint vidutiniu laikotarpiu įvertinti 
poreikį išlaikyti palankų alternatyvių degalų apmokestinimo režimą, taip pat numatant dujinių 
degalų gavimą iš atsinaujinančių šaltinių. Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių 
siekiant privalomo tikslo – kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 proc. transporte 
naudojamų degalų. Kadangi biometano gamybos plėtojimas susijęs su gamtinėmis dujomis 
varomų transporto priemonių kūrimu, vidutiniu laikotarpiu reikalingas palankus mokesčių 
režimas. Gamtinių dujų ir biometano varikliai išmeta labai mažai teršalų ir taip pat labai 
sumažina triukšmą ir anglies dioksido išlakas, palyginti su dyzelinu ir benzinu varomais 
varikliais.
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