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Pakeitimas 13
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

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

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

kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2

faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. 
Komisijos sprendimu 2007/589/EB, 
nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų 
teikimo gaires vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/87/EB. Bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų 
būti nurodoma skirtingų energetikos 
produktų ir elektros energijos energetinė 
vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/32/EB dėl energijos galutinio 
vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų, panaikinančioje Tarybos 
direktyvą 93/76/EEB. Biomasei, 
biodegalams ir skystiesiems 
bioproduktams, apibrėžtiems 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją 2 straipsnio h ir i punktuose, kurie 
neatitinka tos direktyvos 17 straipsnyje 
nustatytų tvarumo kriterijų, valstybės
narės taiko pamatinį išmetamo CO2 kiekio 
faktorių, nustatytą lygiaverčiam krosnių 
kurui ir variklių degalams, kurių
mažiausi apmokestinimo lygiai nurodyti
šioje direktyvoje.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 15
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido mokestis neturėtų būti taikomas sektoriuose, kuriuose netaikoma nemokamų 
leidimų suteikimo sistema.
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Pakeitimas 16
Evžen Tošenovský

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) Siekiant laipsniškai pereiti nuo
iškastinio kuro naudojimo prie labiau
aplinką tausojančių kuro rūšių, turėtų 
būti taikomos mokesčių paskatos, kad
būtų laipsniškai didinamas aplinką 
tausojančių energetikos produktų
naudojimas ir elektros energijos gamyba. 
Todėl turėtų būti sąžiningai taikomas
proporcingumo principas nustatant 
iškastinio ir neiškastinio kuro, taip pat 
kiekvieno konkretaus energetikos 
produkto, patenkančio į bet kurią 
kategoriją, apmokestinimo tarifą. Tais 
atvejais, kai pagal šią direktyvą 
rekomenduojami vienodi minimalūs 
apmokestinimo lygiai, viena vertus, 
iškastiniam kurui, ir, kita vertus,
neiškastiniam kurui, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad visiems susijusiems 
produktams, patenkantiems tiek į 
iškastinio kuro, tiek į neiškastinio kuro 
kategoriją, būtų taikomi vienodi 
minimalūs nacionaliniai apmokestinimo 
lygiai. Atskirų valstybių narių prašymu
turėtų būti numatyti pereinamieji 
laikotarpiai, kad jos galėtų laikinai 
netaikyti šių nuostatų arba neįtraukti tam 
tikrų sektorių į šios direktyvos taikymo 
sritį arba netaikyti datos, nuo kurios 
direktyva turi būti perkelta į nacionalinius
teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 17
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 18
Marita Ulvskog

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 

(9) Minimalūs su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti 
atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius 
tikslus, nustatytus Sprendime Nr.
06/2009/EB dėl valstybių narių pastangų 

mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. 
Kadangi tame sprendime pripažįstama, kad 
valstybių narių pastangos mažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, 
kai kurioms valstybėms narėms galėtų būti 
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nustatyti pereinamieji laikotarpiai. nustatyti pereinamieji laikotarpiai. Šie 
laikotarpiai turėtų būti kuo trumpesni ir 
kuo ribotesni. Jeigu Europos Sąjunga
nusprendžia padidinti savo tikslus
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo srityje, šie 
laikotarpiai turėtų būti persvarstyti ir iš 
naujo apibrėžti arba panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 19
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 20
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 21
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl 
gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia 
komerciniais tikslais ir tradiciškai 
apmokestinamam mažesniais mokesčiais, 
taikomų palankesnių minimalių 
apmokestinimo lygių daromas 
konkurenciją iškraipantis poveikis 
benzinui, pagrindinei su juo 
konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl 

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

Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje 
nustatyti pirmieji laipsniško minimalių 
benzinui taikomų apmokestinimo lygių 
suderinimo etapai. Juos būtina visiškai 
suderinti ir laipsniškai pasiekti, kad gazolis 
ir benzinas būtų apmokestinami vienodai. 
Laipsniško suderinimo mastas turėtų 
atitikti vidutinį transporto priemonių 
keitimo dažnumą ES valstybėse narėse.

Or. hu

Pagrindimas

Europoje transporto priemonių keitimo įpročiai įvairiose valstybėse narėse skiriasi; skiriasi 
ir savininkų galimybės jas pakeisti. Didėjantis degalų mokestis, įskaitant gazolio mokestį, 
turėtų atitikti vidutinį dažnumą, kuriuo transporto priemonės yra keičiamos, kad vartotojai, 
atsižvelgdami į degalams taikomo apmokestinimo lygį, ateityje galėtų laipsniškai pakeisti 
savo transporto priemones ir taip įtvirtintų naujus vartojimo modelius, kurie kartu yra vienas 
iš direktyvos tikslų.

Pakeitimas 22
Mara Bizzotto

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 

(13) Nuostata, leidžianti valstybėms 
narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį 
komercinės paskirties gazoliui, 
naudojamam kaip variklių degalai, 
palyginti su nekomercinės paskirties 
gazoliu, turėtų būti išlaikyta ir toliau 
galioti. Komisija yra raginama įvesti 
Europoje vieną bendrą dyzelinių degalų 
akcizą siekiant panaikinti vadinamąjį 
„degalų turizmą“ ir užtikrinti, viena 
vertus, konkurencingumą ir transporto 
sektoriaus išlikimą, kuriam vis didesnę 
grėsmę kelia didėjančios degalų kainos, 
ir, kita vertus, vartotojų perkamąją galią. 
Energijos vartojimo efektyvumas ir 
transporto poveikio aplinkai stebėsena 
turėtų būti užtikrinti įgyvendinant 
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būti panaikinta. išmetamo CO2 kiekio mažinimo 
iniciatyvas, numatytas Baltojoje knygoje 
„Bendros Europos transporto erdvės 
kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas“, kurią 
Komisija priėmė 2011 m. vasario 28 d.

Or. it

Pakeitimas 23
Teresa Riera Madurell

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) 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. es

Pakeitimas 24
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi

Pakeitimas 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(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 
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naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

variklių degalus, reikėtų atitinkamai 
apmokestinti variklių degalus ir kitus 
energetikos produktus, kurie naudojami
oro ir jūrų transporte. Direktyvos 
2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam 
tikroms valstybėms narėms leidžiama 
taikyti mažesnę normą šildymo tikslu 
naudojamam gazoliui. Ši nuostata 
nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos 
veikimu ir su Sutartyje nustatytais 
platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama apmokestinti
energetikos produktus, naudojamus aviacijoje ir jūrų laivyboje, jeigu ši veikla vykdoma 
laikantis tarptautinių teisinių šios srities įsipareigojimų.

Pakeitimas 26
Marita Ulvskog

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) 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 
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panaikinta. 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 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 29
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 30
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
Marita Ulvskog

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) Siekiant teikti tinkamas paskatas 
investicijoms į energijos taupymą ir 
didesnį energijos vartojimo efektyvumą, 
15 straipsnyje numatyta galimybė atleisti 
nuo mokesčių arba juos sumažinti namų 
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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.

ūkiams ir labdaros organizacijoms turėtų 
būti panaikinta. Valstybėse narėse, 
kuriose tai turi įtakos energijos kainoms, 
kompensacijos mažų pajamų namų 
ūkiams ir labdaros organizacijoms turėtų 
būti teikiamos įgyvendinant griežtas ir 
išsamias socialines priemones. 

Or. en

Pakeitimas 32
Herbert Reul

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

Or. de

Pakeitimas 33
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE475.896v01-00 18/67 AM\882925LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina uždrausti valstybėms narėms apmokestinti energetikos produktus, naudojamus
aviacijos ir jūrų transporto veikloje, jeigu laikomasi tarptautinių teisinių šios srities 
įsipareigojimų.

Pakeitimas 34
Herbert Reul

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

(18a) Tačiau išimtis turėtų būti numatyta 
gamtinėms dujoms ir biometanui, 
naudojamiems kaip degalai transporto 
sektoriuje, nes jų įnašas siekiant 10 % 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
transporto sektoriuje tikslo turi būti 
svarus. Tuo galima pateisinti jiems 
taikomą energijos apmokestinimo išimtį, 
bent jau kol bus pasiektas šis ES tikslas. 
Be to, tokia išimtimi skatinamas 
įvairinimas transporto sektoriuje, kuris 
beveik visiškai priklausomas nuo naftos 
produktų, ir didinamas tiekimo saugumas.

Or. de

Pakeitimas 35
Marita Ulvskog

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 

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės 
narės privalo neapmokestinti degalų, 
naudojamų oro navigacijai ir jūros 
laivybai ne pramogų tikslais. Šis 
įpareigojimas neatitinka bendrų Europos 
Sąjungos aplinkos apsaugos tikslų, 
subsidiarumo principo ar siekio sukurti
vienodas sąlygas energijos apmokestinimo 
srityje. Todėl šis įpareigojimas turėtų būti 
panaikintas, kartu turi būti atsižvelgiama 
į dvišalius ir daugiašalius tarptautinius
susitarimus, taip pat į tai, kad aviacijos 
sektorius bus įtrauktas, o jūrų sektorius
galėtų būti įtrauktas į Bendrijos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą.
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atleidimas nuo mokesčių turėtų trukti 
pakankamai ilgai, kad uostų operatoriai 
nebūtų priversti atsisakyti imtis reikiamų 
investicijų, bet tuo pačiu ribotu 
laikotarpiu, kad tolesnis visiško ar dalinio 
neapmokestinimo taikymas priklausytų 
nuo laiku priimto naujo sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 36
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) Siekiant suderinti įvairioms 
transporto rūšims taikomus mokesčius ir 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama taikyti apmokestinimą 
energetikos produktams, naudojamiems 
visoje oro navigacijoje ir jūros laivyboje, 
jeigu laikomasi šios direktyvos ir kitų 
atitinkamų Europos Sąjungos arba 
tarptautinės teisės aktų nuostatų. Kad 
išvengtų elektros energijos gamybos laive 
naudojant kurą, kai laivas yra 
prisišvartavęs uoste, ir susijusios vietinės 
oro taršos, valstybės narės turėtų 
neapmokestinti energijos mokesčiais iš 
kranto naudojamos elektros energijos uoste 
prisišvartavusiuose laivuose. Toks 
atleidimas nuo mokesčių turėtų trukti 
pakankamai ilgai, kad uostų operatoriai 
nebūtų priversti atsisakyti imtis reikiamų 
investicijų, bet tuo pačiu ribotu laikotarpiu, 
kad tolesnis visiško ar dalinio 
neapmokestinimo taikymas priklausytų nuo 
laiku priimto naujo sprendimo.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi iš kranto tiekiamos elektros energijos naudojimas turi pranašumų, palyginti su 
elektros energijos gamyba laive naudojant kurą, tokia energija turėtų būti neapmokestinama 
energijos mokesčiais. 

Pakeitimas 37
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 
straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti 
žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos 
darbams bei miškininkystei ne tik 
nuostatas, paprastai taikomas komercinės 
paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki 
nulio lygį. Išnagrinėjus šią alternatyvą 
paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo taikymas 
prieštarautų Sąjungos platesnio masto 
politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su 
korekcinėmis priemonėmis, 
užtikrinančiomis, kad būtų siekiama 
didesnio energijos vartojimo efektyvumo. 
Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo –
atitinkamų sektorių traktavimas turėtų būti 
suderintas su pramonės sektoriams 
taikomomis taisyklėmis. Iš mokesčio 
surinktos pajamos turi būti panaudotos 
energijos vartojimo efektyvumui didinti ir 
plėtoti susijusiame sektoriuje.

Or. hu

Pagrindimas

Skirtumai tarp sektorių įvairiose šalyse ir toliau didės, jeigu kiekviena atskira valstybė narė 
naudos mokesčių pajamas, kurias gauna iš tokio apmokestinimo, skirtingiems tikslams. 
Kadangi pagrindinis Tarybos pasiūlymo tikslas – įgyvendinti ES įsipareigojimus dėl 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio nustatytu laikotarpiu iki 2020 m., šis 
pakeitimas padėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus.
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Pakeitimas 38
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 39
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 40
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, 
kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus 
su CO2 susijusių mokesčių lygis 
atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos 
kainų pokyčius, naujovių ir technologijų 
plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais 
pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti 
atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų 
aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais 
naudojamam kurui, ir jų sumažinimo 
atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, 
kaip manoma, būdinga didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus 
reguliariai peržiūrimas, visų pirma 
atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti 
Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, 
kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus 
su CO2 susijusių mokesčių lygis, 
atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos 
kainų pokyčius, pastangų naudojant 
mokesčio pajamas sektorių energijos 
vartojimo efektyvumui didinti rezultatus, 
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 
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įrodymus.

Or. hu

Pagrindimas

Būtina stebėti, kaip naudojamos mokesčio pajamos, atsižvelgiant į direktyvos nuostatas ir to 
naudojimo racionalumą.

Pakeitimas 41
Marita Ulvskog

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, poveikį žalingų ar galbūt 
žalingų teršalų, išskyrus CO2, išmetimui 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 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą 
iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų 
parengti Tarybai direktyvos taikymo 
ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas 
minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis 
atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos 
kainų pokyčius, naujovių ir technologijų 
plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais 
pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti 
atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų 
aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais 
naudojamam kurui, ir jų sumažinimo 
atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, 
kaip manoma, būdinga didelė anglies 
dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus 
reguliariai peržiūrimas, visų pirma 
atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

(28) Kas 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 
rengiamas ir reguliariai peržiūrimas, visų 
pirma atsižvelgiant į turimus naujus 
įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 43
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės energetikos produktus ir 
elektros energiją apmokestina pagal šią 
direktyvą, užtikrindamos prieinamą 
produktų ir paslaugų kainą ir 
pašalindamos riziką piliečiams patirti 
energijos nepriteklių. Šiuo tikslu 
atliekami poveikio tyrimai.

Or. ro

Pagrindimas

Pagrindinis Europos Sąjungos tikslas – užtikrinti savo piliečių gerovę.
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Pakeitimas 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės atskiria su CO2 susijusį 
apmokestinimą nuo bendrojo energijos 
suvartojimo apmokestinimo. Valstybių 
narių pajamos, surinktos taikant su CO2 
susijusį apmokestinimą, kaip apibrėžta I 
priede, naudojamos priemonėms, skirtoms 
energijos vartojimo efektyvumui didinti ir 
taršai mažinti šiose valstybėse narėse.

Or. ro

Pakeitimas 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas 
apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2

kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2

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

faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės 
pagamintiems produktams, kai tai yra 
Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i 

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

atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 
m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl 
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją (**) 17 straipsnyje. Kai biodegalai 
ir skystieji bioproduktai šių reikalavimų 
neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį 
išmetamo CO2 faktorių, nustatytą 
lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio 
degalams, kurių minimalūs apmokestinimo 
lygiai nustatyti šioje direktyvoje. Toks 
atleidimas nuo mokesčių turėtų būti dar 
labiau apribotas pagal Direktyvos 
2009/28/EB 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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 47
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) kurie atitinka KN kodus 2909 19 10 ir
3824 90 91;

h) kurie atitinka KN kodus 2909 19 10, 
3824 90 91 ir 3824 90 97;
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Or. lv

Pakeitimas 48
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/96/EB
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) kurie atitinka KN kodus 2909 19 90,
3823 19 90 ir 3824 90 97, jei juos 
numatoma naudoti kaip krosnių kurą ar 
variklių degalus.

j) kurie atitinka KN kodus 2909 19 90 ir
3823 19 90, jei juos numatoma naudoti 
kaip krosnių kurą ar variklių degalus.

Or. lv

Pakeitimas 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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. Tai nepažeidžia 
valstybių narių numatytų laipsniško
branduolinės energijos atsisakymo 
planų.“

Or. en
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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 
išteklių gauti – pateisina siūlymą į šią direktyvą įtraukti mažiausią mokesčio tarifą, taikomą 
branduolinio kuro strypams. Šis mažiausias mokesčio tarifas atitiktų finansinį branduolinės 
energijos pranašumą dėl elektros energijos kainų, padidėjusių taikant ES prekybos taršos 
leidimais sistemą.

Pakeitimas 50
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti taikomas nuoseklus požiūris į visus energetikos produktus.

Pakeitimas 51
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/96/EB
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) elektros energijai, produktams ir 
energetinėms paslaugoms, naudojamiems 
Europos piliečių namų ūkiuose ir 
skirtiems kasdieniam maistui ruošti ir 
laikyti, sveikatai aplinkai užtikrinti ir 
optimaliai aplinkos oro temperatūrai 
(apytiksliai +20°C) palaikyti;

Or. ro

Pakeitimas 52
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/96/EB
3 straipsnio pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) elektros energijai, naudojamai 
vandeniui siurbti drėkinimo tikslais;

Or. ro

Pakeitimas 53
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
3 straipsnio pirmos pastraipos b punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

− elektros energijai, kai ji sudaro daugiau 
kaip 50 % produkto kainos. „Produkto 
kaina“ – tai kaina, gaunama sudedant 
bendrą prekių ir paslaugų pirkimą, 
personalo sąnaudas, pagrindinio kapitalo 
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suvartojimą verslo įmonėje. Ši kaina 
skaičiuojama vienam vienetui apskritai. 
„Elektros energijos kaina“ – tai tikroji 
elektros energijos pirkimo kaina ar 
elektros energijos gamybos sąnaudos, jei 
ji gaminama įmonėje.

Or. lv

Pakeitimas 54
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunkčio įžanginė dalis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įterpiamos šios 3 ir 4 dalys: Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Šia nuostata pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes ribojama valstybių narių laisvė 
apibrėžti savo mokesčių politiką.

Pakeitimas 55
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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

Or. de

Pakeitimas 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Šia nuostata pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes ribojama valstybių narių laisvė 
apibrėžti savo mokesčių politiką.

Pakeitimas 57
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
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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 visiškai 
taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d., o iki šios 
datos laipsniškai įgyvendinama dviem 
etapais:
a) nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybės narės
užtikrina, kad nacionaliniai minimalūs 
apmokestinimo lygiai, taikomi atskiriems
variklių degalams, būtų ne daugiau kaip
15 % mažesni nei bet kokiems kitiems 
variklių degalams taikomi apmokestinimo 
lygiai;
b) nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės
užtikrina, kad vienodas su CO2 susijęs 
apmokestinimo lygis būtų taikomas
visiems variklių degalams ir kad
nacionalinis minimalus bendrojo
energijos suvartojimo apmokestinimo
lygis bet kokiems atskiriems variklių 
degalams būtų ne daugiau kaip 5 %
mažesnis nei kitiems variklių degalams 
taikomas apmokestinimo lygis.

Or. en

Pakeitimas 58
Evžen Tošenovský

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 
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2023 m. sausio 1 d. vėliausiai nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Šia nuostata pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes ribojama valstybių narių laisvė 
apibrėžti savo mokesčių politiką.

Pakeitimas 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs 
bendro suvartojamos energijos 

Išbraukta.
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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.

Or. ro

Pagrindimas

Šia nuostata pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes ribojama valstybių narių laisvė 
apibrėžti savo mokesčių politiką.

Pakeitimas 62
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 63
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Šia nuostata pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes ribojama valstybių narių laisvė 
apibrėžti savo mokesčių politiką.
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Pakeitimas 65
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šie 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.

Šioje direktyvoje nustatytas minimalus su 
CO2 susijusio apmokestinimo lygis 
derinamas kas treji metai pradedant
2016 m. liepos 1 d. su didžiausia iš šių
dviejų normų:
a) esama realia CO2 bazinio lygio verte, 
apskaičiuojama padidinant arba 
sumažinant bazinę sumą eurais 
procentine Eurostato skelbiamo ES mastu 
suderinto vartotojų kainų indekso, 
neįskaitant energijos ir neperdirbto 
maisto produktų, pokyčio per trejus 
ankstesnius kalendorinius metus dalimi;
b) vidutine anglies dioksido kaina
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemoje per 18 mėnesių iki derinimo,
apskaičiuojama pagal formulę, kurią 
patikslina Komisija, remdamasi 2015 m. 
ataskaita, nurodyta 29 straipsnyje.
Derinimas neatliekamas, jei procentinis 
pokytis nuo paskutinio derinimo, 
atsižvelgiant į šių dviejų normų pokyčius,
yra mažesnis nei 0,5 %.
Jeigu Europos Sąjunga nusprendžia, kad
turi būti sumažintas išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2020 m.



PE475.896v01-00 40/67 AM\882925LT.doc

LT

daugiau negu 20 %, palyginti su 1990 m.
rodikliais, Komisija ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo tokio sprendimo priėmimo
turi pateikti ataskaitą, kurioje siūlomi šios 
direktyvos pakeitimai, siekiant įgyvendinti 
naujus tikslus. Taryba ne vėliau kaip per
šešis mėnesius nuo šios ataskaitos
paskelbimo priima sprendimą, kaip
pritaikyti CO2 bazinį lygį prie naujų 
aplinkybių.
Komisija nustatytus minimalius bendrojo 
energijos suvartojimo ir su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygius skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 66
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto 4 papunkčio b punktas
Direktyva 2003/98/EB
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Gamtinėms dujoms ir biometanui, 
naudojamiems kaip degalai transporto 
sektoriuje, apmokestinimo išimtis taikoma 
bent iki tol, kol transporto sektoriuje bus 
pasiekta 10 % atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalis. Europos Komisija nuolat 
stebi rinkos tendencijas ir tinkamu 
momentu pateikia atitinkamą teisės akto 
projektą.

Or. de

Pakeitimas 67
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2003/96/EB
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės laikosi šioje direktyvoje
nustatytų minimalių apmokestinimo lygių, 
jos gali taikyti diferencijuotas bendro 
suvartojamos energijos apmokestinimo 
normas, taikant fiskalinės kontrolės 
priemones, šiais atvejais:

5. Jei valstybės narės laikosi minimalių 
apmokestinimo lygių, nustatytų remiantis 
šia direktyva, jos gali taikyti 
diferencijuotas bendro suvartojamos 
energijos apmokestinimo normas, taikant 
fiskalinės kontrolės priemones, šiais 
atvejais:

Or. ro

Pakeitimas 68
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 7 straipsnis pakeičiamas taip: (6) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Or. es

Pakeitimas 69
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali atskirti 
komercinės ir nekomercinės paskirties 
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gazolį, kai jis yra naudojamas kaip 
variklių degalai, su sąlyga, kad yra 
laikomasi minimalių Bendrijos lygių, o 
komercinės paskirties gazolio, naudojamo 
kaip variklių degalai, norma nėra 
mažesnė už 2003 m. sausio 1 d. galiojantį 
nacionalinį apmokestinimo lygį, 
neatsižvelgiant į šioje direktyvoje 
numatytas tokio naudojimo išimtis.

Or. fi

Pagrindimas

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

Pakeitimas 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 1 d. 
Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl minimalių 
apmokestinimo lygių, taikomų 
tolimesniam laikotarpiui, prasidedančiam 
2020 m. sausio 1 d.

Or. ro

Pakeitimas 71
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. „Komercinės paskirties gazolis, 
naudojamas kaip variklių degalai“ – tai 
gazolis, naudojamas kaip variklių degalai 
šiems tikslams:
a) prekėms vežti nuomai, už atlygį ar savo 
poreikiams variklinėmis transporto 
priemonėmis ar transporto priemonių 
junginiais, skirtais tik prekėms vežti 
keliais, ir kurių maksimalus leidžiamas 
bendras pakrautos transporto priemonės 
svoris yra ne mažesnis kaip 7,5 tonos;
b) keleiviams vežti teikiant nuolatines ar 
atsitiktines paslaugas M2 ar M3 
kategorijos variklinėmis transporto 
priemonėmis, kaip apibrėžta 1970 m. 
vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 
70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų tipo 
patvirtinimą, suderinimo.

Or. fi

Pakeitimas 72
Edit Herczog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimalūs 
apmokestinimo lygiai, taikomi produktams, 
naudojamiems kaip variklių degalai šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytiems tikslams, 
yra tokie, kaip nustatyta I priedo B 
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lentelėje. lentelėje, o iš mokesčio surinktos pajamos 
turi būti panaudotos energijos vartojimo 
efektyvumui didinti ir plėtoti susijusiame 
sektoriuje.

Or. hu

Pagrindimas

Svarbu, kad iš šio mokesčio gautų pajamų valstybės narės nenaudotų laisvai, o jos turėtų 
apibrėžtą naudojimo paskirtį sektoriuje, iš kurios jos kyla, nes iki šiol pramonėje investuota į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą siekiant apsaugoti aplinką, ir šios investicijos turi 
būti susigrąžintos, o atnaujinant 2 dalyje nurodytus tikslus galima toliau mažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį; atliekant investicijas su mokesčių pajamų pagalba galima sustiprinti pramonę, 
kurioje bus kuriamos darbo vietos.

Pakeitimas 73
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/96/EB
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 1 d. 
Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl minimalių 
apmokestinimo lygių, taikomų 
tolimesniam laikotarpiui, prasidedančiam 
2020 m. sausio 1 d.

Or. ro

Pakeitimas 74
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/96/EB
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 1 d. 
Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl minimalių 
apmokestinimo lygių, taikomų 
tolimesniam laikotarpiui, prasidedančiam 
2020 m. sausio 1 d.

Or. ro

Pakeitimas 75
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/96/EB
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 1 d. 
Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi Komisijos 
ataskaita ir jos pasiūlymu, vienbalsiai 
nusprendžia dėl minimalių 
apmokestinimo lygių, taikomų 
tolimesniam laikotarpiui, prasidedančiam 
2020 m. sausio 1 d.

Or. ro

Pakeitimas 76
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis pakeičiamas taip:

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės 
netaiko apmokestinimo elektros energijai, 
tiesiogiai tiekiamai uostuose 
prisišvartavusiems laivams.
(Patvirtinus šį pakeitimą, turi būti 
pakeistos visos kitos 14 straipsnio dalys 
(1–3 dalys ir visos atitinkamos pastraipos))

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 77
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros 
akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 
92/12/EEB(*), pateiktų bendrųjų nuostatų, 
pagal kurias netaikomas mokestis už 
apmokestinamus produktus, ir, 
nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, 
valstybės narės savo pačių nustatytomis 
sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir 
tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti 
kelią bet kokiam mokesčių slėpimui, 
vengimui ar piktnaudžiavimui, 
neapmokestina šių produktų:

1. Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros 
akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 
92/12/EEB(*), pateiktų bendrųjų nuostatų, 
pagal kurias netaikomas mokestis už 
apmokestinamus produktus, ir, 
nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, 
valstybės narės savo pačių nustatytomis 
sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir 
tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti 
kelią energijos nepritekliui, mokesčių 
slėpimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, 
neapmokestina šių produktų:

Or. ro



AM\882925LT.doc 47/67 PE475.896v01-00

LT

Pakeitimas 78
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [....] iia) b ir c punktai išbraukiami.

Or. en

Pakeitimas 79
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [....] aa) 2 dalis išbraukiama.

Or. en

Pakeitimas 80
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės 
narės turi taikyti apmokestinimo, susijusio 
su CO2, išmetamo naudojant energetikos 

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 81
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 82
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Remiantis subsidiarumo principu, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė pačioms 
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nustatyti tinkamus apmokestinimo lygius jūros arba oro navigacijos srityje.

Pakeitimas 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 84
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) energetikos produktams, naudojamiems 
namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias 
suinteresuotosios valstybės narės pripažino 
labdaros organizacijomis, kaip krosnių 
kuras ir elektros energija. Tokias labdaros 

h) iki 2018 m. sausio 1 d. elektros 
energijai, gamtinėms dujoms, anglims ir 
kietajam kurui, naudojamiems namų ūkyje 
ir (arba) organizacijose, kurias 
suinteresuotosios valstybės narės pripažino 
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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;

labdaros organizacijomis. Tokias labdaros 
organizacijas valstybės narės gali atleisti 
nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai 
energetikos produktai naudojami 
nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra 
įvairių tipų, apmokestinimas taikomas 
proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. 
Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali 
būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

Or. en

Pakeitimas 85
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 86
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 87
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) pridedamas šis punktas:
"(la) Gamtinėms dujoms ir biometanui, 
naudojamiems kaip degalai transporto 
sektoriuje, apmokestinimo išimtis taikoma 
bent iki tol, kol transporto sektoriuje bus 
pasiekta 10 % atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos dalis. Europos Komisija nuolat 
stebi rinkos tendencijas ir deramu laiku 
pateikia atitinkamą teisės akto projektą."

Or. de

Pakeitimas 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. ro

Pakeitimas 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 90
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį 
kaip nulinį bendro suvartojamos energijos 
apmokestinimo lygį energetikos 
produktams ir elektros energijai, 
naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės 
ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. 
Su subjektais, kuriems taikomas toks 
lygis, turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią 
taikant būtų galima padidinti energijos 
naudojimo efektyvumą, kuris būtų 
maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, 
jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių 
minimalių normų.“

Or. en

Pakeitimas 91
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį 
kaip nulinį apmokestinimo lygį energetikos 
produktams ir elektros energijai, 
naudojamiems drėkinimo, žemės ūkio, 
sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei 
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ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. 
Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, 
turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią taikant 
būtų galima padidinti energijos naudojimo 
efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus 
tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų 
laikomasi Sąjungos standartinių 
minimalių normų.

miškininkystėje. Su subjektais, kuriems 
taikomas toks lygis, turi būti susitarta dėl 
tvarkos, kurią taikant būtų galima padidinti 
energijos naudojimo efektyvumą.

Or. ro

Pakeitimas 93
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės gali, 
nepažeisdamos šio straipsnio 5 dalies, 
atleisti nuo bendro suvartojamos energijos 
mokesčio ar sumažinti jo normą, 
taikydamos fiskalinės kontrolės priemones, 
šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytiems 
apmokestinamiems produktams, kai šiuos 
produktus sudaro arba jų sudėtyje yra 
vienas ar keli iš toliau nurodytų produktų, 
o jei tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 
straipsnio h ir i punktuose apibrėžti 
biodegalai ir skystieji bioproduktai, – kai 
šie produktai atitinka tos direktyvos 17 
straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus:

1. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės 
gali, nepažeisdamos šio straipsnio 5 dalies, 
atleisti nuo bendro suvartojamos energijos 
mokesčio ar sumažinti jo normą, 
taikydamos fiskalinės kontrolės priemones, 
šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytiems 
apmokestinamiems produktams, kai šiuos 
produktus sudaro arba jų sudėtyje yra 
vienas ar keli iš toliau nurodytų produktų, 
o jei tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 
straipsnio h ir i punktuose apibrėžti 
biodegalai ir skystieji bioproduktai, – kai 
šie produktai atitinka tos direktyvos 17 
straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus 
arba, jei tai yra variklių degalai, kai jų 
dalis rinkoje mažesnė kaip 5 %:

Or. de

Pakeitimas 94
Silvia-Adriana Ţicău
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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.

5. Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir 
Vengrija, gali 8 ir 9 straipsniuose numatyto 
naudojimo tikslais iki 2030 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 
minimalaus su CO2 susijusio 
apmokestinimo lygio sumažinimo,
palyginti su nurodytuoju I priede.

Or. ro

Pakeitimas 95
Marita Ulvskog

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 

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 
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taikymą ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl 
jų sutrumpinimo ir (arba) minimalaus su 
CO2 susijusio apmokestinimo lygio, kaip 
nurodyta I priede, pakeitimo.

taikymą ir pateikia pasiūlymą dėl jų 
sutrumpinimo ir (arba) minimalaus su CO2
susijusio apmokestinimo lygio, kaip 
nurodyta I priede, pakeitimo.

Or. en

Pakeitimas 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įterpiama ši 1a dalis:
„1a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius
nuo šios direktyvos priėmimo Komisija
pateikia ataskaitą Tarybai ir Parlamentui 
dėl išankstinių sąlygų kai kurioms arba
visoms valstybėms narėms pereinant prie
sistemos, pagal kurią transporto degalai 
apmokestinami remiantis suvartotų, o ne 
pripildytų degalų kiekiu, kaip pagal šiuo 
metu galiojančią sistemą. Prireikus kartu 
su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl ES
teisės aktų pakeitimų ir išsamus 
vertinimas dėl poveikio fiskaliniam
subsidiarumui, išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui, energetinei 
nepriklausomybei ir ekonominiam 
augimui.“

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt



PE475.896v01-00 58/67 AM\882925LT.doc

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įterpiama ši 1a dalis:
„1a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius
nuo šios direktyvos priėmimo Komisija
pateikia ataskaitą Tarybai ir Parlamentui 
dėl išankstinių sąlygų kai kurioms arba
visoms valstybėms narėms pereinant prie
sistemos, pagal kurią transporto degalai 
apmokestinami remiantis suvartotų, o ne 
pripildytų degalų kiekiu, kaip pagal šiuo 
metu galiojančią sistemą. Prireikus kartu 
su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl ES
teisės aktų pakeitimų ir išsamus 
vertinimas dėl poveikio fiskaliniam
subsidiarumui, išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiui, energetikos 
nepriklausomybei ir ekonominiam 
augimui.“

Or. en

Pakeitimas 98
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 99
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2003/96/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai neribotam laikotarpiui 
suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 5 
dalyje nurodytus deleguotuosius teisės 
aktus.

1. Komisijai penkerių metų laikotarpiui 
suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 5 
dalyje nurodytus deleguotuosius teisės 
aktus.

Or. ro

Pakeitimas 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 
2015 m. pabaigos Komisija pateikia 
Tarybai ir Europos Parlamentui šios 
direktyvos taikymo ir jo poveikio Europos 
Sąjungos ekonomikai ir Europos piliečių 
gerovei ataskaitą. Jeigu šios direktyvos 
taikymo poveikio analizė rodo, kad būtina
pakeisti direktyvą, Komisija pateikia 
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pasiūlymą dėl jos keitimo.

Or. ro

Pakeitimas 101
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

gyventojų energijos nepritekliui valstybėse 
narėse, į tai, ar tinkamai veikia vidaus 
rinka, realią minimalaus apmokestinimo
lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties 
tikslus.

Or. ro

Pakeitimas 103
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 104
Edit Herczog

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

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

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

Or. hu

Pakeitimas 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, 
kuriems, kaip manoma, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas 
šios direktyvos 14a straipsnio tikslais bus 
reguliariai peržiūrimas, visų pirma 
atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, 
kuriems, kaip manoma, būdinga didelė 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas 
bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma 
atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 106
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo A lentelės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas Su CO2 susijęs apmokestinimas
2013 m. sausio 1 d. 2013 m. sausio 1 d.

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES klimato srities tikslus, 30 EUR/t yra tinkamas minimalus apmokestinimo 
lygis.

Pakeitimas 107
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo A lentelės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas Su CO2 susijęs apmokestinimas

2013 m. sausio 1 d. 2013 m. sausio 1 d.
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Pakeitimas 108
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo A lentelės 5 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrojo energijos suvartojimo 
apmokestinimas Išbraukta.

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

Or. ro

Pakeitimas 109
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo A lentelės 7 eilutė
Komisijos siūlomas tekstas

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
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Pakeitimas
Gamtinės dujos

KN kodai 
2711 11 00 ir 2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ

7Or. en

Pakeitimas 110
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo A lentelės 5 a eilutė (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Komercinės 
paskirties 
dyzelinas

20 EUR/t CO2 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ  8,2 EUR/GJ

Or. fi

Pagrindimas

Mažesnis mokesčio tarifas, taikomas komercinės paskirties gazoliui, svarbus ekonominiu 
požiūriu, nes transporto sąnaudos sudaro didelę verslo sąnaudų struktūros dalį, visų pirma 
šalyse, kuriose ilgi kelionės nuotoliai.

Pakeitimas 111
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo B lentelės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas Su CO2 susijęs apmokestinimas
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES klimato srities tikslus, 30 EUR/t yra tinkamas minimalus apmokestinimo 
lygis.

Pakeitimas 112
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo B lentelės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas Su CO2 susijęs apmokestinimas

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Pakeitimas 113
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo C lentelės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas Su CO2 susijęs apmokestinimas
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES klimato srities tikslus, 30 EUR/t yra tinkamas minimalus apmokestinimo
lygis.

Pakeitimas 114
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2003/96/EB
I priedo C lentelės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas Su CO2 susijęs apmokestinimas

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


