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12.4.2012 A7-0052/53 

Pakeitimas  53 
Astrid Lulling 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0052/2012 
Astrid Lulling 
Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis 
Direktyva 2003/96/EB 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje 

numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų 

diferencijavimo ir sumažinimo, valstyb÷s 

nar÷s 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 lentel÷je nurodytiems 

variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 

2023 m. sausio 1 d. 

Išbraukta. 

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas 

naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo 

atitinkamai A, B ir C lentel÷se nustatytas 

minimalus apmokestinimo lygis, laikomas 

vienu naudojimo atveju. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Neatrodo protinga versti valstybes nares laikytis apmokestinimo lygių, nustatytų Europos 
lygmeniu, proporcingumo. Ši priemon÷, pvz., smarkus dyzelino kainos padidinimas, gali būti 
žalinga ir gal÷tų taip pat prieštarauti direktyvoje numatytiems tikslams. 
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12.4.2012 A7-0052/54 

Pakeitimas  54 

Astrid Lulling 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0052/2012 
Astrid Lulling 
Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis 
Direktyva 2003/96/EB 

4 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto 

atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo 

ir sumažinimo, valstyb÷s nar÷s 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 lentel÷je nurodytiems 

variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 

2023 m. sausio 1 d. 

Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto 

atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo 

ir sumažinimo, valstyb÷s nar÷s užtikrina, 

kad tada, kai I priede yra nustatyti vienodi 

minimalūs konkretaus naudojimo 

apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui 

skirtiems produktams taip pat nustatomi 

vienodi apmokestinimo lygiai. Komisija 

nepažeisdama 15 straipsnio 1 dalies i 

punkto siūlo, kad tos pačios nuostatos taip 

pat būtų taikomos I priedo A lentel÷je 

nurodytiems variklių degalams nuo 

2030 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad 

nepriklausomu poveikio vertinimu bus 

įrodyta, kad tai neproporcingai nepaveiks 

Europos vartotojų ir Europos pramon÷s 

konkurencingumo. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0052/55 

Pakeitimas  55 

Astrid Lulling 
PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0052/2012 
Astrid Lulling 
Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
1 straipsnio 1 dalies 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 lentel÷je.“ 

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 lentel÷je.“ 

 2. Valstyb÷s nar÷s gali atskirti komercin÷s 

ir nekomercin÷s paskirties gazolį. 

 Komercin÷s paskirties gazoliu, 

naudojamu kaip variklių degalai, yra 
laikomas gazolis, naudojamas toliau 
nurodytiems tikslams: 

 (a) prekių vežimui nuomai, už atlygį ar 
savo poreikiams motorin÷mis transporto 

priemon÷mis ar transporto priemonių 
junginiais, skirtais tik prek÷ms vežti 
keliais [...]; 

 (b) [...] keleivių vežimui teikiant 
nuolatines ar atsitiktines paslaugas 

motorin÷mis transporto priemon÷mis. 

 3. Valstyb÷s nar÷s nustato galimybę 

komerciniams vež÷jams taikyti skirtingas 

mokesčių apskaitos sistemas. 

Or. en 
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