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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Komisijos pasiūlymas

Dabartinėje Energijos apmokestinimo direktyvoje (EAD) nustatytos energetikos produktų, 
naudojamų kaip variklių degalai, kuras šildymui ir elektros gamybai, apmokestinimo normos.
Minimalios apmokestinimo normos taikomos sunaudoto energetikos produkto kiekiui.
Komisija mano, jog ši sistema turi keletą neigiamų aspektų, pvz., dėl jos atsiranda paskatos, 
priešingos ES kovo su klimato kaita tikslams, arba iškreipiama vidaus rinka.

Savo pasiūlymu dėl persvarstymo Komisija siekia pašalinti šiuos neigiamus aspektus. Viena 
iš jos pagrindinių idėjų − nauja energijos apmokestinimo struktūra, pagal kurią minimalios 
energetikos apmokestinimo normos skaidomos į dvi dalis:
1) viena grindžiama energetikos produkto CO2 išmetimu. CO2 apmokestinimas būtų nulinis 
visiems energijos ištekliams, kurie šiuo metu yra pripažįstami ar ateityje bus pripažinti 
neišskiriančiais CO2;
2) kita grindžiama energijos kiekiu gigadžauliais nepaisant energetikos produkto, kad būtų 
skatinama taupyti energiją.

Tuo pat metu pasiūlymu siekiama, kad EAD labiau atitiktų ES politikos kryptis, pvz., ES 
apyvartinių leidimų sistemą (ALS). Todėl Komisija siūlo netaikyti su CO2 susijusio 
apmokestinimo įrenginiams, įskaitant aviaciją, kuriems taikoma ALS.

Keletas kitų pasiūlymo aspektų susiję su transporto politika, pvz.:
− panaikinama valstybių narių galimybė taikyti skirtingą mokesčių režimą komercinės ir 
nekomercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai;
− panaikinama galimybė taikyti mažesnę bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo 
normą taksi automobiliams, nes ji nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, 
skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes 
visuomeninio transporto priemones;
− atnaujinamos specialių konteinerių ir standartinių cisternų apibrėžtys.

Galiausiai, Komisija siūlo neapmokestinti iš kranto uoste prisišvartavusiems laivams 
tiekiamos elektros energijos ir išlaikyti esamus įpareigojimus valstybėms narėms 
neapmokestinti oro ir jūrų navigacijos tikslais naudojamo kuro. Vidaus vandenų klausimu 
Komisija siūlo toliau taikyti dabartines taisykles, pagal kurias valstybės narės gali taikyti 
visiškas arba dalines apmokestinimo išimtis arba sumažinti apmokestinimo lygį.
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PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka 
toliau tinkamai veiktų priėmus naujus 
reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, 
dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimo ir energijos taupymo, kaip 
patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. 
gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
išvadose. Todėl būtina užtikrinti, kad šioje 
direktyvoje energijos ištekliai būtų 
traktuojami nuosekliai, siekiant sudaryti 
tikrai vienodas sąlygas energijos 
vartotojams, neatsižvelgiant į jų 
naudojamus energijos išteklius.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kad būtų suteikta galimybė naujoms 
technologijoms vystytis, energijos 
produktų apmokestinimas turi būti 
technologiškai neutralus.

Pagrindimas

Komisijos politika technologijų atžvilgiu turi būti visiškai neutrali. To reikia tam, kad būtų 
sudarytos sąlygos naujoms technologijoms vystyti. Iš esamų technologijų turėtų išlikti tik 
pačios tvariausios ir veiksmingiausios.

Pakeitimas 3
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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) Visų pirma, energijos mokesčiai 
nustatomi siekiant paskatinti vartotojus 
ekonomiškiau naudoti energiją ir pereiti 
prie švaresnių energijos šaltinių. 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.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
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 

(6) Kadangi būtina nustatyti pritaikytą 
energijos apmokestinimo sistemą,
kiekvienas iš šių elementų turėtų būti 
apskaičiuojamas pagal objektyvius 
kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti 
skirtingus energijos išteklius. Su CO2 
susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti 
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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.

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.

Pakeitimas 5

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, nebėra suderinama su 
reikalavimu pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio 
transporto poveikio aplinkai klausimą, 
todėl ji turėtų būti panaikinta. Taigi, 
Komisija turėtų išnagrinėti komercinės ir 
nekomercinės paskirties naudojimo 
diferencijavimą siekiant suteikti 
transporto bendrovėms galimybę 
prisitaikyti po pereinamojo laikotarpio, 
jeigu po atitinkamo poveikio vertinimo 
būtų numatyta šio diferencijavimo 
nebetaikyti. 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.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje 
leidžiama tam tikrais atvejais taikyti 
diferencijuotas apmokestinimo normas. 
Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų 
signalas būtų nuoseklus, valstybių narių 
galimybė taikyti diferencijuotas 
nacionalines normas galiotų tik bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį 
taksi automobilių naudojamų variklių 
degalų apmokestinimo lygį 

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje 
leidžiama tam tikrais atvejais taikyti 
diferencijuotas apmokestinimo normas. 
Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų 
signalas būtų nuoseklus, valstybių narių 
galimybė taikyti diferencijuotas 
nacionalines normas galiotų tik bendrojo 
energijos suvartojimo apmokestinimo 
atveju.
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nebesuderinama su tikslais, kurių 
siekiama politika, skatinančia naudoti 
alternatyvų kurą, alternatyvius energijos 
nešiklius ir švaresnes visuomeninio 
transporto priemones, todėl ji turėtų būti 
panaikinta.

Pagrindimas

Taksi automobiliai turi būti laikomi viešojo transporto priemone, kuri prisideda prie grūsčių 
mažinimo. Todėl joms ir toliau turėtų būti taikomos degalų mokesčių lengvatos.

Pakeitimas 7

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) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės 
narės privalo neapmokestinti elektros 
energijos, pagamintos laive, taip pat kai 
laivas yra prisišvartavęs uoste. Kai 
kuriuose uostuose yra švaresnių 
alternatyvų – naudojamasi elektros energija 
iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama. 
Siekdamos, kad uoste prisišvartavusiuose 
laivuose elektros energija nebūtų 
gaminama naudojant kurą ir kartu 
nebūtų teršiamas vietos oras, kol bus 
patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio 
klausimo, valstybės narės turėtų 
neapmokestinti energijos mokesčiais iš 
kranto naudojamos elektros energijos jūrų 
ar vidaus vandenų uoste 
prisišvartavusiuose laivuose. Be to, 
daugiau neturėtų būti leidžiama uoste 
prisišvartavusiems laivams gaminti 
elektros energiją, nes uoste jie gali 
naudotis elektros tiekimu nuo kranto. 
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Pagrindimas

Šiuo draudimu gaminti elektros energiją uoste prisišvartavusiems laivams naudojant laivo 
degalus sustiprinama Komisijos numatyta atleidimo nuo mokesčių priemonė ir dėl šio 
draudimo sumažės tarša uostuose.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, siekdamos skatinti 
naudotis vidaus vandenų keliais, turėtų 
turėti galimybę šiai veiklai ir toliau taikyti 
lengvatinį mokesčių režimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) Būtina sukurti transporto srityje 
vienodas sąlygas visoms transporto 
rūšims. Reikia panaikinti reikalavimą 
neapmokestinti tam tikruose sektoriuose 
naudojamo kuro. Siekiant išsaugoti 
Europos bendrovių ir pramonės šakų 
konkurencingumą tai turėtų būti padaryta 
konsultuojantis tarptautiniu lygmeniu.

Pagrindimas

Esamas reikalavimas neapmokestinti kai kurių transporto rūšių nesuderinamas su atviros ir 
sąžiningos Europos transporto rinkos principais. Tačiau svarbu pasirūpinti, kad mūsų 
bendrovių konkurencingumas nesumažėtų, palyginti su užsienio bendrovėmis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
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Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Valstybės narės, įdiegusios kelių 
naudojimo mokesčių, taikytinų transporto 
priemonėms arba transporto priemonių 
junginiams, skirtiems tik kroviniams 
keliais vežti, sistemą, apmokestina tokių 
transporto priemonių naudojamus 
degalus remdamosi tik I priedo A lentelėje 
nustatytomis bendro energijos 
suvartojimo vertėmis.

Pagrindimas

Eurovinjetės tikslas – įtraukti išorės išlaidas, kad būtų padengiamos ir dėl krovinių vežimo 
keliais atsirandančios taršos išlaidos. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad dėl krovinių vežimo 
keliais atsirandanti tarša nebūtų apmokestinama du kartus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
5 straipsnio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui (išskyrus taksi), 
atliekų surinkimui, ginkluotosioms 
pajėgoms ir viešajam administravimui, 
neįgaliesiems, greitosios pagalbos 
automobiliams,“

„– šioms reikmėms: vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui, atliekų surinkimui, 
ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam 
administravimui, neįgaliesiems, greitosios 
pagalbos automobiliams,

Pagrindimas

Taksi automobiliai turi būti laikomi viešojo transporto priemone, kuri prisideda prie grūsčių 
mažinimo. Todėl joms ir toliau turėtų būti taikomos degalų mokesčių lengvatos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
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Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

2. Valstybės narės, kurios pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti vertinamos, pagal 
29 straipsnį, gali diferencijuoti 
komercinio ir nekomercinio dyzelino, kaip 
variklių degalų, naudojimą, jei tik bus 
laikomasi žemiausios Bendrijos ribos, ir 
taikoma norma komercinės paskirties 
dyzelinui, naudojamam kaip variklių 
degalai, nebus mažesnė už nacionalinį 
galiojančio apmokestinimo lygį, 
atsižvelgiant į 1 dalį, nepažeidžiant jokių 
šiam naudojimui nustatytų išimčių šioje 
direktyvoje.
3. Terminas „komercinis dyzelinas, 
naudojamas kaip variklių degalai“ 
reiškia, kad dyzelinas yra naudojamas 
kaip variklių degalai šiems tikslams:
a) prekėms vežti pagal sutartį arba sau, 
varikline transporto priemone ar 
transporto priemonių junginiais, skirtais 
tik prekėms vežti keliais, kurių didžiausias 
leistinas svoris mažesnis kaip 7,5 tonos;
b) reguliariam arba nereguliariam 
keleivių vežimui M2 arba M3 kategorijos 
varikline transporto priemone, kaip 
nustatyta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
Nr. 2007/46/EB, kuria sukurta motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų, 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų 
techninių dalių, skirtų šioms transporto 
priemonėms, patvirtinimo sistema1.
_____________
1 OL L 263 2007 10 9, p. 1.
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros 
energija, tiesiogiai tiekiama uostuose 
prisišvartavusiems laivams.“

(e) elektros energija, tiesiogiai tiekiama 
jūros ir vidaus vandenų uostuose 
prisišvartavusiems laivams.

Pagrindimas

Jei norime gerokai sumažinti CO2, sieros ir kitų kenksmingų ir žmogaus sveikatai pavojingų 
išmetamų teršalų kiekį uostų teritorijoje, nereikėtų nustatyti jokio šios rūšies atleidimo nuo 
mokesčio galutinio termino. Siekiant skatinti uostų valdžios institucijas įgyvendinti šias 
iniciatyvas, taip pat jas apibendrinti, reikėtų nustatyti palankesnį apmokestinimo režimą.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) ši dalis keičiama taip:
e) energetikos produktai ir elektra, 
naudojami kaip kuras keleiviams ir 
prekėms vežti geležinkeliu, metro, 
tramvajais, troleibusais ir elektriniais 
arba gamtines dujas ir SND 
naudojančiais autobusais;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš dalies pakeičiamas direktyvos Nr. 2003/96 tekstas, įtraukiant elektrinius 
arba gamtines dujas ar SND naudojančius autobusus. Reikėtų išplėsti valstybių narių 
galimybę nustatyti atleidimą nuo mokesčių ne tik geležinkeliui, metro ir tramvajui, bet ir 
miesto autobusams, išmetantiems mažai NOx ir dalelių teršalų, labai žalingų visuomenės 
sveikatai miesto aplinkoje.

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 19 punktas
Direktyva 2003/96/EB
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliojimų suteikimas Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas
1. Komisijai neribotam laikotarpiui 
suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 
5 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės 
aktus.

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 27a straipsnį 
dėl energetikos produktų ir elektros 
energijos apmokestinimo.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija iš karto apie tai praneša 
Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 27a ir 
27b straipsniuose nustatytų sąlygų.“

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva 2003/96/EB
Nuo 27 a straipsnio iki 27c straipsnio

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliojimų atšaukimas Įgaliojimų suteikimas

1. Taryba gali bet kada atšaukti 
2 straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų 
delegavimą.

(1) Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi per pagrįstą 
laikotarpį iki galutinio sprendimo 
priėmimo informuoti Komisiją, 
nurodydama deleguotuosius įgaliojimus, 
kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas 
atšaukimo priežastis.

(2) Įgaliojimai priimti 27 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikui nuo...*.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 

(3) Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 
27 straipsnyje nurodytą įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
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datą. Jis neturi poveikio jau taikomų 
deleguotųjų teisės aktų galiojimui. 
Sprendimas skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodytų įgaliojimų suteikimas. Šis 
sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
taikomų deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui.
(4) Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iš 
karto apie tai praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
(5) Pagal 27 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo arba jeigu prieš 
baigiantis tam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informavo 
Komisiją, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“
_________________
 OJ: OL: įrašykite šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.

straipsnis
Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl 
deleguotojo teisės akto per [trijų] mėnesių 
laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos. 
2. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui 
Taryba nepareiškia prieštaravimo dėl 
deleguotojo teisės akto, jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
Deleguotasis teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu Taryba 
pranešė Komisijai neketinanti pareikšti 
prieštaravimų.
3. Jei Taryba prieštarauja dėl priimto 
deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. 
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Taryba nurodo prieštaravimo dėl 
deleguotojo teisės akto priežastis.

straipsnis
Europos Parlamento informavimas

Europos Parlamentas informuojamas 
apie Komisijos deleguotųjų teisės aktų 
priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų 
atžvilgiu ar Tarybos atšauktą įgaliojimų 
delegavimą.“

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/96/EB
29 straipsnio 1 ir 2 dalys

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 šios direktyvos taikymo ataskaitą 
ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo. 

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, valstybių narių nacionaliniu ir (arba) 
regioniniu lygmeniu nustatytas 
energetikos produktų ir elektros energijos 
apmokestinimo lygis, minimalus su CO2 
susijusio apmokestinimo lygis, naujovių ir 
technologinės pažangos poveikis, visų 
pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
komercinės ir nekomercinės paskirties 
gazolio diferenciacijos, kai jis yra 
naudojamas kaip reaktyvinių variklių 
degalai, ir perspektyvų užbaigti šią 
diferenciaciją, elektros energijos 
naudojimo transporte ir šioje direktyvoje 
nustatyto atleidimo nuo mokesčių, 
įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų 
navigacijos tikslais naudojamam kurui,
arba jų sumažinimo pagrįstumo. Šioje 
ataskaitoje taip pat pateikiama dvišalių 
susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų 
galiojančių nuostatų dėl apmokestinimo 
apžvalga. Rengdama ataskaitą Komisija 
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atsižvelgia į tai, ar tinkamai veikia vidaus 
rinka, realią minimalaus apmokestinimo 
lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties 
tikslus. 

Pirmojoje ataskaitoje bus įvertintas 
poreikis panaikinti 14 straipsnio 1 dalies b 
ir c punktuose nustatytą atleidimą nuo 
mokesčių energetikos produktams, 
tiekiamiems naudoti kaip kuras oro ir 
Bendrijos jūrų navigacijoje, jeigu TJO, 
ICAO arba Jungtinių Tautų pagrindų 
konvencijoje dėl klimato kaitos bus 
susitarta taikyti CO2 emisijų mažinimo 
priemones oro ir jūrų sektoriuose.
Nepasiekus pažangos tarptautiniu lygiu 
Komisija pateiks teisėkūros pasiūlymus 
siekiant sumažinti CO2 išmetimą 
abiejuose sektoriuose, atsižvelgiant į 
anglies dioksido nutekėjimo riziką ir 
sektoriaus konkurencingumą.

Pagrindimas

Svarbu, kad bet koks sprendimas dėl jūrų ir oro sektorių būtų priimtas tarptautiniu lygmeniu, 
siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos. Vis dėlto 
reikia paraginti Komisiją dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas, o 
jeigu nepavyks, pasiūlyti atitinkamas teisines priemones.
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