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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – persvarstyti dabartinę Energijos mokesčių direktyvą numatant 
mažiausią energetikos produktų mokesčio tarifą padalyti 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 prarastos galimybės kiek 
įmanoma padidinti indėlį į kovą su klimato kaita, pagerinti aplinkos ES kokybę ir sparčiai 
pereiti prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos. 

Taigi nuomonės pranešėjas 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 išbraukti 
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 net neviršytų infliacijos dydžio ir jei nebūtų susietas su 
CO2 laimėjimais 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, jie 
būtų pastūmėti į energetinį skurdą, ypač labiausiai pažeidžiamos grupės,

- biomasė ne visada yra neutrali CO2 požiūriu.

Atsižvelgęs į visa tai, pranešėjas norėtų pritarti Komisijos pasiūlymui, nes tai labai svarbus 
žingsnis teisinga linkme. Vis dėlto, priėmus tam tikrus pakeitimus ir išbraukus kai kurias 
išimtis ir atleidimus nuo mokesčių, pasiūlymas galėtų būti kur kas rezultatyvesnis.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijų 
atleidimas nuo mokesčių arba jų 
sumažinimas gali būti vienas iš valstybių 
narių nustatytų socialinių priemonių 
elementų. Siekiant vienodai traktuoti 

(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 
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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.

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

Pakeitimas 3

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 

(19) 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.
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investicijų, bet tuo pačiu ribotu 
laikotarpiu, kad tolesnis visiško ar dalinio 
neapmokestinimo taikymas priklausytų
nuo laiku priimto naujo sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 4

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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis (21) Šioje direktyvoje nustatomomis 
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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.

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. 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 % 
mažiau, turėtų galioti tik iki 2016 m. 
pabaigos. Nuo 2017 m. ši riba turėtų būti 
50 %, o nuo 2018 m. – 60 %.

Or. en
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Pakeitimas 6

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.

Or. en

Pakeitimas 7

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) papildomai įrašoma 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.“
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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 8

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.

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 
2020 m. sausio 1 d.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrįstos priežasties, kodėl vadinamasis techninis neutralumas neturėtų būti taikomas 
iki 2023 m. Aišku, kaip siekti neutralumo, ir jį puikiai galima pasiekti 2020 m.
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Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įrašoma ši dalis:
„4a. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
apmokestinimo lygiai, siekiant atsižvelgti į 
CO2 rinkos kainų pokyčius, koreguojami 
kas treji metai pradedant 2016 m. liepos 
1 d.
Kaskart, kai atliekamas koregavimas, 
minimalus CO2 mokesčio dydis derinamas 
su tuometine anglies dioksido kaina, 
kurią lemia šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos leidimų sistema;

Techninės specifikacijos, kuriose 
apibrėžiama, kaip užtikrinti minėtą 
derinimą, sudaro dalį pranešimo, kurį 
Komisija turi pateikti iki 2015 m. pabaigos 
pagal 29 straipsnį.
Nustatytus mažiausius C02 mokesčio 
tarifus Komisija skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

Or. en

Pagrindimas

Mažiausias CO2 mokesčio tarifas turėtų būti suderintas su LPS nustatyta anglies dioksido 
kaina, siekiant užtikrinti, kad su CO2 susijusi mokesčio dalis iš tiesų nėra iškreipta. 
Atsižvelgiant į tai, kad neaišku, kaip po 2013 m. keisis LPS nustatomos anglies kainos, reikia 
tam tikros garantijos siekiant visiems privatiems ir viešiesiems veikėjams, kurie suinteresuoti 
investuoti į išmetamųjų teršalų mažinimą, energijos naudojimo efektyvumo gerinimą ir 
energijos taupymą, užtikrinti nuspėjamas sąlygas.
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Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) įrašoma ši dalis:
„4b. Jei bus iš esmės pakeisti Europos 
tikslai, susiję su išmetamu CO2 kiekiu, per 
tris mėnesius nuo sprendimo iš esmės 
pakeisti minėtus tikslus datos Komisija 
pateikia ataskaitą apie galimus Direktyvos 
pakeitimus, kurie reikalingi siekiant 
įgyvendinti naujus tikslus. Taryba per tris 
mėnesius nuo Komisijos ataskaitos 
pateikimo datos priima sprendimą, ar turi 
būti atitinkamai pakoreguotas mažiausias 
CO2 mokesčio tarifas.“

Or. en

Pagrindimas

Jei išmetamo CO2 kiekio sumažinimo lygis bus nustatytas didesnis, negu dabartinis iki 
2020 m. nustatytas 20 % lygis, siekiant remti naują mažinimo tikslą reikėtų pakoreguoti šioje 
direktyvoje nustatytą mažiausią CO2 mokesčio tarifą.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 7) 8 straipsnis išbraukiamas.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant taikyti sąžiningą požiūrį į kitą ekonominę veiklą, kurios neapima 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 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) b punktas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti sąžiningą požiūrį į kitas transporto priemones ir neprarasti galimybių skatinti 
veiklą, kurią vykdant prisidedama prie to, kad būtų išmetama mažiau CO2 ir naudojama 
mažiau energijos, jos neturėtų būti atleistos nuo mokesčių.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) c punktas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti sąžiningą požiūrį į kitas transporto priemones ir neprarasti galimybių skatinti 
veiklą, kurią vykdant prisidedama prie to, kad būtų išmetama mažiau CO2 ir naudojama 
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mažiau energijos, jos neturėtų būti atleistos nuo mokesčių.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii 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.

Or. en

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 norime, kad ateityje Europos uostose panašių iniciatyvų būtų daugiau. Jei kiltų 
grėsmė, kad nuo 2021 m. ši elektros energija galėtų būti apmokestinta, investicijų sumažėtų.

Pakeitimas 15

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

i) h ir i punktai pakeičiami taip: i) h punktas išbraukiamas, o i punktas
pakeičiamas taip:

Or. en

Pagrindimas

Taikant išimtį visiems namų ūkiams, būtų prarasta svarbi paskata mažinti išmetamo CO2 kiekį 
ir mažiau naudoti energijos. Taikant šiuos mokesčius gautos pajamos turėtų būti naudojamos 
padėti apsaugoti mažas pajamas gaunančius ir itin pažeidžiamus asmenis arba socialinio 
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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.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) j punktas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti sąžiningą požiūrį į kitus sektorius ir neprarasti galimybių šiuos sektorius 
skatinti mažinti išmetamą CO2 kiekį ir naudoti mažiau energijos, jie neturėtų būti atleisti nuo 
mokesčių.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) k punktas išbraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti sąžiningą požiūrį į kitus sektorius ir neprarasti galimybių šiuos sektorius 
skatinti mažinti išmetamą CO2 kiekį ir naudoti mažiau energijos, jie neturėtų būti atleisti nuo 
mokesčių.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įrašoma ši dalis:
„1a. Išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalies a, 
b ir c punktuose nurodytais tikslais, turi 
sudaryti mažiausiai 35 %. Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama 1 dalies a, 
b ir c punktuose nurodytais tikslais, turi 
sudaryti ne mažiau kaip 50 %. Nuo 
2018 m. sausio 1 d. išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio 
sumažinimas turi sudaryti ne mažiau kaip 
60 % dėl biodegalų ir skystųjų 
bioproduktų, pagamintų įrenginiuose, 
kuriuose gamyba pradėta 2017 m. sausio 
1 d. ar vėliau, naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu CO2 mokestis netaikomas tik degalams, kurie atitinka atsinaujinančiosios energijos 
direktyvoje nustatytus tvarumo kriterijus. Siūlome, kad šis atleidimas nuo mokesčių būtų dar 
labiau apribotas pagal Direktyvą 2009/28/EB dėl išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Tai reikštų, 
kad atleidimas nuo CO2 mokesčio, taikomas biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, 
kuriuos naudojant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama bent 35 % mažiau, 
turėtų galioti tik iki 2016 m. pabaigos. Nuo 2017 m. ši riba turėtų būti 50 %, o nuo 2018 m. –
60 %.
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Pakeitimas 19

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: b) 3 dalis išbraukiama.

„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, kurios neapima 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 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės 
gali, nepažeisdamos šio straipsnio 5 dalies, 
atleisti nuo bendro suvartojamos energijos 

„Iki 2020 m. sausio 1 d. valstybės narės 
gali, nepažeisdamos 5 dalies, atleisti nuo 
bendro suvartojamos energijos mokesčio ar 
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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:“

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. 
Be to, išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimo, į kurį atsižvelgiama šios 
direktyvoje nurodytais tikslais, turi 
sudaryti bent 35 %. Nuo 2017 m. sausio 
1 d. išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas dėl 
biodegalų ir skystųjų bioproduktų 
naudojimo turi sudaryti ne mažiau kaip 
50 %. Nuo 2018 m. sausio 1 d. tas 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio sumažinimas dėl biodegalų ir 
skystųjų bioproduktų, pagamintų 
įrenginiuose, kuriuose gamyba pradėta 
2017 m. sausio 1 d. ar vėliau, naudojimo, 
turi sudaryti ne mažiau 60 %.“

* NB: Komisijos pasiūlyme klaidingai 
nurodytas (1).

Or. en

Pagrindimas

Galutinė atleidimo nuo mokesčių ir (arba) jų sumažinimo data nustatyta pernelyg tolima, 
taigi turėtų būti persvarstyta ir priderinta prie dabartinės 20-20-20 ES politikos. Be to, 
siūlome, kad šis atleidimas nuo mokesčių būtų dar labiau apribotas pagal Direktyvos 
2009/28/EB dėl išmetamo CO2 kiekio mažinimo nuostatas (vis didesnis išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas 2013–2017–2018).
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Pakeitimas 21

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 CO2 susijusio apmokestinimo lygio, 
kaip nurodyta I priede, pakeitimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamasis laikotarpis, numatytas iki kol bus pradėta taikyti naujo mokesčių nustatymo 
metodo dalis, susijusi su CO2, yra gana ilgas. Visiškai nebūtina atleisti nuo mokesčių 
nurodytas valstybes nares. Neturėtume kurti naujų vidaus rinkos iškraipymų. Be to, šios šalys 
rizikuoja atsilikti perėjimo prie ekologiškos ekonomikos procese, jei paskatos dėl efektyvaus 
energijos naudojimo ir naujovės energijos taupymo srityje būtų pradėtos taikyti vėliau, negu 
likusioje ES.

Pakeitimas 22

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

pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios 
direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, 
pasiūlymą dėl jos keitimo.

Or. en

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 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo A lentelės 2 stulpelio 2 - 6 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Pagrindimas
Komisijos parengtame poveikio vertinime numatoma, kad, nustačius siūlomą pradinį CO2
mokesčio tarifą 20 EUR/t CO2, iki 2020 m. ne LPS sektoriuose bus išmetama 4 % mažiau 
CO2. Akivaizdu, kad toks sumažėjimas dėl energijos mokesčio direktyvos taikymo yra 
nepakankamas. Tinkamas modelis jau nustatytas ir pagal jį galima spręsti apie tinkamą 
mokesčio tarifą, kuris būtinas norint pasiekti šį tikslą. Jis netgi didesnis, negu pasiūlytas 
30 EUR/tCO2, tačiau 30 EUR atrodo gana pagrįstas pradinis tarifas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo B lentelė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukiama B lentelė „Minimalūs 
apmokestinimo lygiai, taikomi nuo 
2013 m. sausio 1 d. variklių degalams, 
naudojamiems pagal 8 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą paskirtį“.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siūlome išbraukti 8 straipsnį, kuriame įrašyta nuoroda į B lentelę, reikia taip pat 
išbraukti ir B lentelę.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo C lentelės 2 stulpelio 1 - 6 eilutės

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Pagrindimas
Komisijos parengtame poveikio vertinime numatoma, kad, nustačius siūlomą pradinį CO2
mokesčio tarifą 20 EUR/t CO2, iki 2020 m. ne LPS sektoriuose bus išmetama 4 % mažiau 
CO2. Akivaizdu, kad toks sumažėjimas dėl energijos mokesčio direktyvos taikymo yra 
nepakankamas. Tinkamas modelis jau nustatytas ir pagal jį galima spręsti apie tinkamą 
mokesčio tarifą, kuris būtinas norint pasiekti šį tikslą. Jis netgi didesnis, negu pasiūlytas 
30 EUR/tCO2, tačiau 30 EUR atrodo gana pagrįstas pradinis tarifas.


