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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, 
pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (Energijos 
mokesčių direktyva – EMD), siekis – pertvarkyti energijos apmokestinimo tvarką siekiant 
prisidėti prie tikslo pereiti prie ekonomikos, kurios sąlygomis išmetamas nedidelis kiekis 
anglies junginių ir veiksmingai vartojama energija, ir išvengti problemų vidaus rinkoje. 
Pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad energijos šaltiniai būtų traktuojami nuosekliai, parengti 
atsinaujinančių šaltinių energijos apmokestinimo sistemą ir ją pritaikyti, taip pat parengti CO2
apmokestinimo sistemos naudojimo pagrindą.

Šiuo tikslu persvarstytoje EMD siūloma minimalią energijos produktų apmokestinimo normą 
padalyti į dvi dalis:

1. Su CO2 susijęs apmokestinimas, grindžiamas energijos produkto išmetamu CO2 kiekiu, 
kuris sudaro 20 eurų už toną CO2;

2. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas, grindžiamas energijos turiniu, kuris 
matuojamas gigadžauliais (GJ), nesvarbu, koks tai energijos produktas.

Pranešėjo pozicija

ITRE komiteto pranešėjas iš principo teigiamai vertina bendruosius pasiūlymo persvarstyti 
EMD tikslus, ypač siekį suartinti direktyvą ir ES energetikos ir kovos su klimato kaita 
politikos tikslus. Tačiau pranešėjui kelia susirūpinimą galimas pasiūlymo valstybėms narėms 
savo nuožiūra rinktis energijos šaltinių derinimo strategiją vadovaujantis Lisabonos sutarties 
nuostatomis poveikis. Pasiūlymas darys didelę įtaką valstybių narių energijos mokesčių 
tvarkos autonomijai ir energijos rinkoje veikiančioms įmonėms. Todėl veiksmai ES lygmeniu 
turėtų būti išsamiai pagrįsti ir atitikti pasiūlytą teisinį pagrindą.

Pranešėjas pabrėžia, kad į poveikio vertinimą neįtrauktas išsamus pareiškimas, kuriuo 
remiantis būtų galima nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo (ir proporcingumo) principo, kaip 
reikalaujama Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnyje. Nors pasiūlymas ir nepriklauso bendrai 
Sąjungos ir valstybių narių kompetencijai, pranešėjas pažymi, kad siūlant persvarstyti EMD 
nėra visais aspektais apsiribojama tuo, kas būtina norit pasiekti tikslus. Bet kuriuo atveju, 
sprendimai turėtų būti priimami kuo arčiau ES piliečių. Nukrypimas nuo šios prielaidos 
neturėtų būti laikomas savaime suprantamu – jis turėtų būti pakankamai išsamiai ir aiškiai 
pagrįstas, kad ES piliečiai galėtų suprasti kiekybines ir kokybines priežastis, į kurias 
atsižvelgus padaryta išvada, kad būtina imtis veiksmų ES lygmeniu.

Pranešėjui kelia susirūpinimą ir tam tikras ekonominis, taip pat socialinis ir ekonominis 
pasiūlymo persvarstyti EMD poveikis.

Pranešėjas pabrėžia, kad, visų pirma, bet kurios su šiuo metu galiojančios EMD persvarstymu 
susijusios priemonės turėtų būti atidžiai išanalizuotos atsižvelgiant į poveikį atskirų valstybių 
narių ekonomikai. Antra, persvarstytoje EMD turėtų būti pasiūlyti lankstūs ir realistiški 
sprendimai, pritaikyti atsižvelgus į kiekvienos šalies ekonomiką. Pranešėjas taip pat primena, 
kad būtina nustatyti realistišką pereinamąjį laikotarpį.
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Pranešėjas apgailestauja, kad Komisijos pasiūlyme nepakankamai dėmesio skirta pramonės 
politikai. Persvarstytoje EMD numatytas bendras energijos mokestis, grindžiamas kuro 
energijos kiekiu. Daugumoje valstybių narių tai pareikalaus atlikti svarbius skirtingų šaltinių 
apmokestinimo tvarkos pakeitimus. Svarbu, kad siekiant užtikrinti Europos konkurencingumą 
būtų įvertintas poveikio visoms įmonėms ir verslo sektoriams klausimas. Turėtų būti 
užtikrinta, kad taikant persvarstytą EMD nebūtų prarasta darbo vietų ir, savo ruožtu, nebūtų 
sutrikdyta rinkos veikla. Be to, svarbu užtikrinti, kad ji būtų suderinama su kitų sričių politika.

Paskutinį kartą minimalūs lygiai nustatyti 2003 m. ir pranešėjas sutinka, kad jie galėtų būti 
persvarstyti siekiant atsižvelgti į padidėjusią infliaciją ir į būtinybę užtikrinti, kad jas taikant 
būtų toliau vadovaujamasi veiksmingu bendrosios rinkos pagrindu, pagal kurį dėmesio būtų 
skirta ir įvairaus kuro poveikio aplinkai klausimui. Tačiau pranešėjas pažymi, kad, jeigu 
minimalūs lygiai būtų indeksuojami automatiškai, valstybės narės nebekontroliuotų būsimųjų 
ES minimalių lygių. Pranešėjas taip pat baiminasi, kad įgyvendinant direktyvą, kaip siūlo 
Europos Komisija, padidėtų, pvz., anglių, gamtinių dujų, mazuto ir dyzelinės alyvos kainos ir 
kad išaugus šildymo ir pramonės gaminių kainoms, kurias turės mokėti galutiniai vartotojai, 
bus tiesiogiai daromas neigiamas socialinis poveikis. Automatiškai derinant bendrąjį energijos 
suvartojimo mokestį galutinis vartotojas būtų apkrautas neracionalia ir neproporcingai didele 
našta. Pranešėjas primena, kad per pastaruosius metus kuro kainos ir taip stipriai didėjo. 
Pranešėjas baiminasi, kad persvarstytoje EMD apribojus valstybių narių galimybę veikti 
lanksčiai padidės energijos ir kuro kainos tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, 
sodininkystės ar žuvivaisos darbai ir miškininkystė.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė nustatyti 
savo nacionalinių mokesčių struktūrą, taip pat energijos produktams taikomų nacionalinių 
mokesčių normų savitarpio santykį. Pranešėjas primena, kad teisės aktų dėl Europos oro 
kokybės ir CO2 įgyvendinimas pareikalavo didžiulių investicijų, todėl, pvz., diferencijuotas 
dyzelio ir benzino apmokestinimas toliau turėtų būti mokestinė paskata siekiant užtikrinti, kad 
dyzelis energijos požiūriu būtų veiksmingesnė ir mažiau CO2 išmetanti technologija negu 
benzinas, o mokestis už dyzelį neturėtų būti didesnis negu mokestis už benziną.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju tie patys minimalūs 
apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi 
visiems konkrečia paskirtimi 

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais 
kiekvieno energijos apmokestinimo 
elemento atveju minimalūs apmokestinimo 
lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia 
paskirtimi naudojamiems energetikos 
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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.

produktams. Tais atvejais, kai minimalūs 
apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, 
taip pat mokesčių neutralumo sumetimais 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visiems susijusiems produktams būtų 
taikomi lygiaverčiai nacionaliniai 
apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti 
numatyti pereinamieji laikotarpiai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė nustatyti savo nacionalinių mokesčių 
struktūrą ir energijos produktams taikomų nacionalinių mokesčių normų savitarpio santykį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 3 dalis turėtų būti toliau taikoma, o valstybėms narėms turėtų būti leista 
išsaugoti maksimalų lankstumą nustatant energijos produktų, kurie, jų manymu, geriausiai 
atitinka jų žemės ūkio specifiką, apmokestinimo lygį.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b punktas
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 
numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 
diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės 
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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.

narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra 
nustatyti minimalūs konkretaus naudojimo 
apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui 
skirtiems produktams taip pat nustatomi 
lygiaverčiai apmokestinimo lygiai.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 12 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b punktas
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 12 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto b punktas
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Automatiškai indeksuojant minimalius lygius valstybės narės nebekontroliuotų būsimųjų ES 
minimalių normų lygių.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Automatiškai indeksuojant minimalius lygius valstybės narės nebekontroliuotų būsimųjų ES 
minimalių normų lygių.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi pranešimu ir 
Komisijos pasiūlymu, vieningai sprendžia 
dėl variklių degalams taikomų minimalių
apmokestinimo lygių.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų kontroliuoti būsimųjų ES minimalių normų lygius.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/96/EB
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi pranešimu ir 
Komisijos pasiūlymu, vieningai sprendžia 
dėl apmokestinimo lygių, taikomų
produktams, naudojamiems kaip variklių 
degalai šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
tikslams.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2003/96/EB
9 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi pranešimu ir 
Komisijos pasiūlymu, vieningai sprendžia 
dėl krosnių kurui taikomų minimalių
apmokestinimo lygių.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2003/96/EB
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, remdamasi pranešimu ir 
Komisijos pasiūlymu, vieningai sprendžia 
dėl elektros energijai taikomų minimalių
apmokestinimo lygių.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį 
kaip nulinį lygį energetikos produktams ir 
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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.

elektros energijai, naudojamiems žemės 
ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams 
bei miškininkystėje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms ateityje taip pat turėtų būti leista taikyti nulinį apmokestinimo lygį žemės 
ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei.


