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Tema: Byla Nr. SA.33313 (2011/NN) – Lietuva 

Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui 

Gerbiamasis Pone, 

1. PROCEDŪRA 

(1) Elektroniniu pranešimu (SANI 6025), Komisijoje užregistruotu 2011 m. liepos 

7 d., Lietuvos valdžios institucijos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(toliau – SESV) 108 straipsnio 3 dalį pranešė apie nurodytą priemonę. 2011 m. 

rugpjūčio 22 d., spalio 27 d., 2012 m. kovo 30 d., gegužės 24 d. ir 2014 m. kovo 

4 d. raštais Komisija paprašė papildomos informacijos. Ją Lietuvos valdžios 

institucijos pateikė 2011 m. rugsėjo 19 d., lapkričio 11 d., 2012 m. balandžio 

20 d., birželio 19 d., 2014 m. balandžio 18 d., rugpjūčio 26 d., lapkričio 11 d., 

2015 m. gegužės 11 d., birželio 10 d., rugpjūčio 21 d., spalio 30 d. ir gruodžio 4 d. 

raštais.  

(2) Šia pagalbos priemone pratęsiama ir iš dalies keičiama bylos Nr. N44/2005 

schema, kurią Komisija patvirtino iki 2010 m. gruodžio 31 d. Nuo 2011 m. sausio 

1 d. Lietuvos valdžios institucijos taikė pakeistą akcizo lengvatą biodegalams. 
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Gavus patvirtinimą, kad akcizo lengvata biodegalams taikoma Komisijai dar 

nepatvirtinus priemonės, apie kurią pranešta, 2012 m. sausio 6 d. raštu Lietuvos 

valdžios institucijos buvo informuotos, kad vertinama priemonė perkelta į 

pagalbos, apie kurią nepranešta, registrą (NN). 

2. PRIEMONĖS APIBŪDINIMAS 

2.1. Priemonės, apie kurią pranešta, apibūdinimas 

(3) Pagrindinis šios pagalbos priemonės tikslas – siekiant Lietuvos 2020 m. planinių 

rodiklių įvykdyti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) nustatytą įsipareigojimą iki 2020 m. 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su transporto sektoriaus galutiniu 

energijos suvartojimu, visų rūšių transporte padidinti ne mažiau kaip 10 %. Be to, 

Lietuvos valdžios institucijos nurodė, kad taikant šią pagalbos priemonę bus 

siekiama 2009 m. balandžio 23 d. Direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančioje bei vėliau panaikinančioje 

Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB
1
, ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme
2
 nustatytų tikslų – užtikrinti, kad 2013–2014 m. 

atsinaujinančių išteklių energijos dalis sudarytų ne mažiau kaip 17,4 % bendrojo 

galutinio energijos suvartojimo, o transporto sektoriaus atsinaujinančių išteklių 

energijos dalis – 6 % transporto sektoriaus bendrojo galutinio energijos 

suvartojimo. Lietuvos valdžios institucijos taip pat nurodė, kad skatinant 

biodegalų mišinių gamybą ir naudojimą siekiama mažinti energetikos sektoriaus 

priklausomybę nuo iš naftos pagamintų degalų ir variklių degalų. 

(4) Pagalbą ketinama teikti pagal schemą nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 

gruodžio 31 d.  

(5) Lietuvos skaičiavimais, visas schemos biudžetas iki 2020 m. pabaigos – maždaug 

30 mln. EUR.  

1 lentelė. Numatomas metinis biudžetas 

Metai Pagalbos suma (mln. LTL (EUR)) 

2011 5,5 (1,6) 

2012 6,5 (1,9) 

2013 8 (2,3) 

2014 4,2 (1,2) 

2015 13
3
 

2016 2,0
4
 

                                                 
1
  OL L 140, 2009 6 5, p. 16. 

2
  Valstybės žinios, 2011, Nr. 62-2936. 

3
  2015 m. Lietuva įsivedė eurą kaip nacionalinę valiutą, todėl nuo 2015 m. sumos biudžeto sąmatose 

nurodomos eurais.  
4
  Lietuvos valdžios institucijos nurodė, kad 2015 m. biudžeto padidėjimą lemia didesnis mišinių, 

kuriuose yra daugiau kaip 7 % biodyzelino, naudojimas ir kad 2016 m. biudžetas apskaičiuotas darant 

prielaidą, kad Akcizų įstatyme nustatyta akcizo lengvata mišiniams, kuriuose yra daugiau kaip 7 % 

biodyzelino, bus panaikinta.  
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2017 2,0 

2018 2,0 

2019 2,0 

2020 4 (1,16) 

 

(6) Lengvatinis akcizo tarifas bus taikomas naudoti išleistiems biodegalams. 

Pagalbos gavėjai – visų rūšių bendrovės, MVĮ ir didelės bendrovės, tiekiančios 

biodegalus. Taigi, schema skatinamas biodegalų naudojimas ir taip palaikomi 

biodegalų gamintojai. Lietuvos valdžios institucijų duomenimis, schema 

naudojasi mažiau nei 10 Lietuvoje veikiančių biodegalų įrenginių.  

(7) Pranešimas susijęs tik su parama tvariam biokurui (biodegalams), kaip apibrėžta 

2008 m. Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai
5
 (toliau – 

APG) 70 punkto 8 papunktyje ir 2014 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir 

energetikai gairių (toliau – AEPG) 3.3.2.2 skirsnyje. 

(8) Nacionalinis teisinis pagrindas – Akcizų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 

2010, Nr. 45-2174). 

(9) Pagalbą teikianti institucija – Energetikos ministerija. 

2.2. Lietuvoje biodegalams taikomas maišymo įpareigojimas 

(10) Nuo 2007 m. sausio 1 d. Lietuvoje taikomas maišymo įpareigojimas, kuriuo 

nustatyta minimali biodalis viename litre, taikoma visiems Lietuvoje 

parduodamiems degalams (su keliomis išimtimis). Maišymo įpareigojimo 

rodikliai atitinka 2010 m. įsakyme dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos 

produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių
6
 nustatytus 

reikalavimus: į benziną turi būti įmaišoma 5 % bioetanolio, o į dyzeliną – 5 % 

riebiųjų rūgščių metilo esterio (RRME). 2011 m. šios normos nepakeistos.  

(11) Nuo 2012 m. Lietuvoje parduodamiems degalams taikoma minimali biodalis 

viename litre – 5 % 95 markės benzine (98 markės benzine biodegalų neprivalo 

būti) ir 7 % dyzeline (išskyrus arktinį dyzeliną žiemos laikotarpiu, į kurį įmaišyti 

biodegalų neprivaloma). Rinkos dalyviams, parduodantiems galutiniams 

vartotojams mišinius, kurių sudėtyje nėra reikiamo biodegalų kiekio, teisės 

aktuose numatytos 500–4 000 LTL baudos.  

(12) Maišymo įpareigojimo privalo laikytis visi ūkio subjektai, prekiaujantys naftos 

produktais Lietuvoje (didmeniniai ar mažmeniniai prekiautojai ir (arba) tiekėjai); 

biodegalai iš esmės turi būti įmaišomi į visus parduodamus degalus. Privalomo 

biodegalų įmaišymo reikalavimas netaikomas 98 markės benzinui ir žiemos 

laikotarpiu (gruodžio–vasario mėn.) naudojamam 2 klasės arktiniam dyzelinui.  

                                                 
5
  OL C 82, 2008 4 1, p. 1. 

6
  2010 m. gruodžio 22 d. Įsakymas Nr. 1-348/D1-1014/3-742. 
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(13) Lietuvoje prekyba naftos produktais yra reguliuojama veikla ir ja užsiimti gali tik 

atitinkamus leidimus turintys subjektai. Už licencijuojamos veiklos sąlygų 

nesilaikymą parduodant naftos produktus baudžiama
7
. Kontroliuojančios 

institucijos nustatė tik pavienius atvejus, kai biodegalų maišymo įpareigojimo 

buvo laikomasi ne visiškai. Lietuvos valdžios institucijos paaiškino, kad atitiktis 

reikalavimams yra didelė dėl to, kad pardavėjui padarius pažeidimą taip pat gali 

būti sustabdyta ar panaikinta prekybos licencija.  

2.3. Akcizo lengvata ir jos taikymo mechanizmas 

(14) Nuo 2010 m. sausio 1 d. akcizo lengvata taikoma: 

– aukštos koncentracijos biodegalų mišiniams, kuriuose biologinės kilmės 

priemaišų dalis yra 30 % arba didesnė: taikomas akcizo tarifas, sumažintas 

dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) 

produkte. Produktams, pagamintiems tik iš biologinės kilmės medžiagų, akcizai 

netaikomi; 

– žemos koncentracijoms biodegalų mišiniams, viršijantiems teisės aktuose 

nustatytus privalomuosius biologinės kilmės priemaišų į šalies vidaus rinką 

tiekiamuose naftos produktuose rodiklius: taikomas akcizo tarifas, sumažinamas 

dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais), 

viršijančią teisės aktuose nustatytą privalomų biologinės kilmės priemaišų dalį 

(procentais). Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad Direktyvos 98/70/EB 

(Degalų kokybės direktyva)
8
laikomasi.  

(15) Lengvata taikoma grąžinant akcizus Lietuvos centrinio mokesčio 

administratoriaus nustatyta tvarka. Akcizo lengvata taikoma Lietuvoje 

pagamintiems produktams, taip pat produktams iš kitų valstybių narių arba 

trečiųjų šalių.  

(16) Akcizo lengvata taikoma siekiant padengti biodegalų gamybos sąnaudų ir 

atitinkamos rūšies degalų rinkos kainos skirtumą. Kadangi pradėjus taikyti 

maišymo įpareigojimą, pagal kurį Lietuvoje iš esmės gali būti parduodami tik 

žemos koncentracijos degalų mišiniai (grynasis iškastinis kuras neleidžiamas, 

išskyrus pirmiau nurodytas išimtis), Lietuvos valdžios institucijos palyginimui 

naudoja žemos koncentracijos biodegalų mišinių rinkos kainas. Siekdamos 

įrodyti, kad nėra kompensacijos permokos, Lietuvos valdžios institucijos pateikė 

šį žemos koncentracijos biodegalų ir aukštos koncentracijos biodegalų kainų 

palyginimą: 

                                                 
7
  Licencijuojamos veiklos sąlygų nesilaikymas didmeninėje prekyboje užtraukia baudą nuo 5 000 iki 

10 000 LTL su naftos produktų konfiskavimu; naftos produktų pardavimas nesilaikant licencijuojamos 

veiklos sąlygų mažmeninėje prekyboje užtraukia baudą nuo 1 000 iki 3 000 LTL su naftos produktų 

konfiskavimu.  
8
  1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių 

degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB (OL L 350, 1998 12 28). 
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2a lentelė. Gryno biodyzelino ir dyzelino gamybos sąnaudos ir 

pardavimo kaina (be mokesčių) 2010 m. 

Gamybos sąnaudos (LTL)
1
 už litrą Biodyzelinas 

(RRME) 

1. Žaliavos             [...]

 

2. Perdirbimo sąnaudos
2
 [...] 

3. Kitos sąnaudos
3
 [...] 

4. Logistika [...] 

5. Šalutinio produkto pardavimo kaina [...] 

6. Gamybos sąnaudos (1+2+3+4–5) [...] 

7. Pelno marža (5 %) [...] 

8. Biodyzelino pardavimo kaina (be akcizo ir PVM) (6+7) 2,29 

9. Dyzelino pardavimo kaina (be akcizo ir PVM) 1,66 

10. Biodyzelino ir dyzelino pardavimo kainos skirtumas (8–9) -0,63 

 

B2b lentelė. Degalų mišinio (dyzelino ir biodyzelino) pardavimo kaina 2010 m. 

Degalų mišinio kaina, LTL už litrą su 5 % 

biodyzelino 

(RRME) 

Mišinyje esančio biodyzelino kaina  

(5 % x 2,29 LTL už litrą) 

0,11 

Mišinyje esančio dyzelino kaina 

(95 % x 1,66 LTL už litrą) 

1,58 

Akcizas 

(95 % x 0,95 LTL už litrą) 

0,90 

Biodaliai taikomas akcizas: 

5 % nuo 0,95 LTL 

0,05 

Bendra degalų mišinio pardavimo kaina 2,64 

Korekcija dėl mažesnės mišinio energetinės (15 %)
4 0,02 

Degalų mišinio pardavimo kaina (sąlyginė) 2,66 

2c lentelė. Dyzelino pardavimo kaina 2010 m. 

Dyzelino pardavimo kaina (be akcizo ir PVM) (100 % x 1,66 LTL už 

litrą) 

1,66 

Akcizas  0,95 

Dyzelino pardavimo kaina (be PVM) 2,61 

Pastabos.  1. Taikytas valiutos kursas – 3,4528 LTL = 1 EUR. 

 2. Perdirbimo sąnaudas sudaro medžiagų kaina ir nusidėvėjimas. 

 3. Kitas sąnaudas sudaro darbo užmokestis, gamybos reorganizavimas, sunaudota energija ir mokesčiai. 

 4. Biodyzelino energetinė vertė, palyginti su mineraliniu kuru (dyzelinu), yra mažesnė: apskaičiuota, kad 

biodyzelino suvartojimas 15 % didesnis už dyzelino tam pačiam energijos vienetui gauti. 

2d lentelė. Degalų mišinio (dyzelino ir biodyzelino) pardavimo kaina 2015 m. sausio – 

birželio mėn. 

Degalų mišinio kaina, EUR už litrą su 7 % biodyzelino 

(RRME) 

su 10 % biodyzelino 

(RRME) 

Mišinyje esančio biodyzelino kaina  

(7 % nuo 0,71674 EUR už litrą) 

(10 % nuo 0,71674 EUR už litrą) 

 

0,0502 

 

 

 

0,0717 

                                                 

 Konfidenciali informacija  
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Degalų mišinio kaina, EUR už litrą su 7 % biodyzelino 

(RRME) 

su 10 % biodyzelino 

(RRME) 

Mišinyje esančio dyzelino kaina 

(93 % nuo 0,44678 EUR už litrą) 

(90 % nuo 0,44678 EUR už litrą) 

 

0,4155 

 

 

0,4021 

Dyzelinui taikomas akcizas 

(93 % nuo 0,33017 EUR už litrą) 

(90 % nuo 0,33017 EUR už litrą) 

 

0,3071 

 

 

0,2972 

Biodaliai taikomas akcizas: 

(7 % nuo 0,33017 EUR už litrą) 

Apmokestinamas privalomas mišinys RRME 

dalyje (7 %) 

 

0,0231 

 

 

0,0231 

Bendra degalų mišinio pardavimo kaina 0,7959 0,7941 

Korekcija dėl mažesnės mišinio energetinės 

vertės (biodyzelino 15 %)
  

0,0075 0,1171 

Degalų mišinio pardavimo kaina (sąlyginė)
*
 0,8034 0,9112 

        * Gryno dyzelino sąnaudos, įskaitant akcizą: 0,44678+0,33017=0,77695 EUR už litrą. 

3a lentelė. Gryno bioetanolio ir benzino gamybos sąnaudos ir pardavimo kaina (be 

mokesčių) 2010 m. 

Degalų kaina, LTL
1
 už litrą Bioetanolis 

1. Žaliavos [...] 

2. Perdirbimo sąnaudos
2
 [...] 

3. Kitos sąnaudos
3 

[...] 

4. Logistika [...] 

5. Šalutinio produkto pardavimo kaina  [...] 

6. Gamybos sąnaudos (1+2+3+4–5) [...] 

7. Pelno marža (5 %) [...] 

8. Gamintojo nustatyta pardavimo kaina (be mokesčių ir PVM) (6+7) 1,95 

9. Benzino pardavimo kaina (be mokesčių ir PVM) 1,65 

3b lentelė. Degalų mišinio (bioetanolio ir benzino) pardavimo kaina 2010 m. 

Degalų mišinio kaina, LTL
1
 (nacionaline valiuta) 

už litrą 

su 5 % bioetanolio  E85 (85 % bioetanolio)  

   Mišinyje esančio bioetanolio kaina 

(5 % nuo 1,95 LTL už litrą) 

 (85 % nuo 1,95 LTL už litrą) 

 

0,0975 

 

 

1,6575 

Mišinyje esančio benzino kaina 

(95 % nuo 1,65 LTL už litrą) 

(15 % nuo 1,65 LTL už litrą) 

 

1,5675 

 

 

0,2475 

Akcizas benzinui 

(95 % nuo 1,50 LTL už litrą) 

(15 % nuo 1,50 LTL už litrą) 

 

1,425 

 

 

0,225 

Biodaliai taikomas akcizas: 

Apmokestinamas privalomas mišinys bioetanolio 

dalyje (5 %) 

Jeigu biodegalų mišinys yra aukštos koncentracijos 

(>30 % biodegalų), akcizas biodaliai netaikomas 

 

0,075 

 

 

– 

 

Bendra degalų mišinio kaina 3,165 2,13 
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Degalų mišinio kaina, LTL
1
 (nacionaline valiuta) 

už litrą 

su 5 % bioetanolio  E85 (85 % bioetanolio)  

Korekcija dėl mažesnės mišinio energetinės vertės 

(bioetanolio 40 %)
4 0,039 0,663 

Degalų mišinio kaina po korekcijos 3,204 2,793 

Papildomos sąnaudos pagal 3 lentelėje pateiktus 

kiekvieno 15 000 km intervalo duomenis 
– 0,43 

Bendra degalų mišinio kaina 3,204 3,223 

3c lentelė. Benzino pardavimo kaina 2010 m. 

Benzino pardavimo kaina (be akcizo) (100 % x 1,65 LTL už litrą) 1,65 

Akcizas  1,50 

Benzino pardavimo kaina (be PVM) 3,15 

Pastabos.  1. Taikytas valiutos kursas – 3,4528 LTL = 1 EUR. 

 2. Perdirbimo sąnaudas sudaro medžiagų kaina ir nusidėvėjimas. 

 3. Kitas sąnaudas sudaro darbo užmokestis, gamybos reorganizavimas, sunaudota energija ir mokesčiai. 

 4. Biodyzelino energetinė vertė, palyginti su mineraliniu kuru (dyzelinu), yra mažesnė: apskaičiuota, kad 

bioetanolio suvartojimas 60 % didesnis už benzino tam pačiam energijos vienetui gauti. 

3d lentelė. Benzino ir bioetanolio mišinio kaina 2014 m. 

Degalų mišinio kaina, LTL* (nacionaline valiuta) už 

litrą 

E5 (5 % 

bioetanolio)  

E85 (85 % 

bioetanolio)  

Mišinyje esančio bioetanolio kaina 

(5 % nuo 1,97 LTL už litrą) 

(85 % nuo 1,97 LTL už litrą) 

 

0,0985 

 

 

1,6745 

Mišinyje esančio benzino kaina 

(95 % nuo 1,85 LTL už litrą) 

 (15 % nuo 1,85 LTL už litrą) 

 

1,7575 

 

 

0,2775 

Benzinui taikomas akcizas 

(95 % nuo 1,50 LTL už litrą) 

(15 % nuo 1,50 LTL už litrą) 

 

1,425 

 

 

0,225 

Biodaliai taikomas akcizas: 

Apmokestinamas privalomas mišinys bioetanolio dalyje 

(5 %) 

Jeigu biodegalų mišinys yra aukštos koncentracijos 

(>30 % biodegalų), akcizas biodaliai netaikomas 

 

0,075 

 

 

– 

 

Bendra degalų mišinio kaina 3,356 2,177 

Korekcija dėl mažesnės mišinio energetinės vertės 

(bioetanolio 40 %) 
0,0394 0,6698 

Degalų mišinio kaina po korekcijos 3,3954 2,8468 

Papildomos sąnaudos pagal 3 lentelėje pateiktus 

kiekvieno 15 000 km intervalo duomenis 
– 0,57 

Bendra degalų mišinio kaina 3,3954 3,4168 

Pastaba. 
*
 1 EUR = 3,4528 LTL 
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3e lentelė. Papildomos sąnaudos pagal kiekvieno 15 000 km intervalo duomenis 

Sąlygos Vienetas 

Benzinas 

(įprastinis/tradici

nis benzinas) 

E85 (85 % 

bioetanolio) 

Bioetanolio mišinių, palyginti su 

benzinu,  

naudojimo padidėjimo koeficientas 

 1 1,3 

Laikinas (sąlyginis) degalų 

suvartojimas 

litrų / 100 k

m 
6 7,8 

Alyvos keitimo dažnumas pagal 

degalų rūšis 
km 30 000 15 000 

Papildomos sąnaudos pagal 

kiekvieno 15 000 km intervalo 

duomenis 

LTL – 
500* 

670** 

Alyvos keitimo skaičius 15 000 km 

intervale 

keitimo 

skaičius 
– 1 

Suvartojimas litrais iki 15 000 km litrai – 
15000/100*7,8 

=1170 

Papildomos sąnaudos pagal 

kiekvieno 15 000 km intervalo 

duomenis 

LTL už litrą 

Papildomų 

sąnaudų, kai 

naudojamas 

įprastinis benzinas, 

nėra 

*500*1/1170 

=0,43 

**670*1/1170 

=0,57 

Pastabos. * 2010 papildomos sąnaudos pagal kiekvieno 15 000 km intervalo duomenis. 

          ** 2014 papildomos sąnaudos pagal kiekvieno 15 000 km intervalo duomenis. 

 

(17) 2010 m. Lietuva patvirtino, kad benzinas ir dyzelinas, kurio sudėtyje yra 

atitinkamai 5 % bioetanolio ir RRME, buvo pardavinėjamas
9
. Lietuvos valdžios 

institucijų teigimu, benzino mišinio, kurio sudėtyje yra 30 % bioetanolio, prekyba 

buvo gana simbolinė: 2014 m. parduota tik 6 164 litrų (tai sudaro 0,002 % viso 

parduoto benzino kiekio), o per pirmuosius penkis 2015 m. mėnesius E33 

parduota tik 142 tonos. Prekiauti benzinu, į kurį įmaišyta 10–30 % bioetanolio, 

Lietuvoje draudžiama pagal Direktyvą 98/70/EB ir benzino standarto EN 228 

reikalavimus, pagal kuriuos į benziną negali būti įmaišoma daugiau kaip 10 % 

bioetanolio. 

(18) Lietuvos teigimu, benzinas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 30 % bioetanolio, 

laikomas atskira biodegalų kategorija. Šie degalai gali būti naudojami tik 

specialiai tam pritaikytose transporto priemonėse. Dauguma transporto priemonių 

nėra pritaikytos naudoti degalus, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % 

bioetanolio, nes dėl tokių degalų naudojimo gali sugesti transporto priemonės 

variklis. Tuo remdamasi, Lietuva laikosi nuomonės, kad aukštos koncentracijos 

bioetanolio mišiniai negali būti laikomi benzino pakaitalu. Naudojant tokius 

                                                 
9
  Iš pradžių Lietuva taip pat pateikė duomenis apie mišinius, kuriuose yra 10 % ir 31 % biodegalų, 

tačiau atsižvelgiant į Lietuvos patvirtinimą, kad tokiais mišiniais iki 2015 m. nebuvo prekiaujama, 

atitinkama informacija į sprendimą neįtraukta. Lietuva taip pat nurodė, kad praeityje, iki 2015 m., 

nebuvo prekiaujama dyzelinu, kuriame yra daugiau nei 7 % RRME (pvz., D10, D31 ir kt.).  
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mišinius, taip pat patiriama papildomų sąnaudų, o tai pateisina nevienodą 

vertinimą. Remiantis Lietuvos teisės aktais, jeigu benzino sudėtyje yra mažiau 

kaip 30 % biodegalų, akcizo lengvata taikoma didžiausios (30 %) ir 

privalomosios (šiuo metu benzinui – 5 %) biodegalų dalies mišinyje skirtumui. 

Tačiau, jeigu mišinio sudėtyje yra daugiau kaip 30 % biodegalų, akcizo lengvata 

taikoma visai biodegalų daliai. 

(19) Lietuvos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad iš biodegalų gamintojų 

pateiktų duomenų matyti, kad visi Lietuvoje veikiantys biodegalų įrenginiai yra 

palyginti nauji, nė vienas iš jų nėra nusidėvėjęs ir schemos taikymo laikotarpiu 

nenusidėvės. Todėl Lietuvos valdžios institucijų pateikti skaičiavimai grindžiami 

faktiniais nenusidėvėjusių įrenginių eksploatavimo duomenimis, tačiau 

nusidėvėjimo sąnaudos neįtrauktos.  

(20) Į gamybos sąnaudų skaičiavimus įtraukta 5 % kapitalo grąža. 

(21) Be akcizo, Lietuvos valdžios institucijos taip pat teikia tiesioginę pagalbą 

biodegalų gamybai. Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad faktinės 

biodegalų gamybos sąnaudos yra didesnės už pirmiau pateiktose lentelėse 

nurodytas sąnaudas – jos skiriasi suma, lygia tiesioginei pagalbai. 

(22) Lietuva patvirtino, kad sumažintas akcizas taikomas neatsižvelgiant į naftos 

produktų ir biodegalų kilmę. 

(23) Siekdamos laiku išvengti kompensacijos permokos, Lietuvos valdžios institucijos 

kasmet tikrins gamybos sąnaudas ir pakoreguos akcizo lengvatą, jei tai bus 

būtina. 

3. VERTINIMAS 

3.1. Valstybės pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį 

(24) Priemonė yra valstybės pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, jei ji atitinka 

keturias sąlygas. Pirma, priemonę finansuoja valstybė arba ji finansuojama iš 

valstybės išteklių. Antra, priemone jos gavėjams suteikiamas pranašumas. Trečia, 

priemone palaikomos tam tikros įmonės arba ūkinė veikla. Ir ketvirta, priemonė 

gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir iškraipyti konkurenciją vidaus 

rinkoje. 

(25) Pranešimas susijęs su pagalbos schema, kuri yra labai panaši į anksčiau Komisijos 

patvirtintą schemą byloje Nr. N44/2005. Biodegalams taikomu lengvatiniu akcizo 

tarifu suteikiamas pranašumas biodegalų gamintojams, nes juo kompensuojama 

dalis biodegalų gamybos sąnaudų.  Biodegalais prekiaujama tarp valstybių narių 

ir jie konkuruoja su kitų rūšių kuru (pvz., iškastiniu kuru). Todėl priemonė gali 

paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir iškraipyti konkurenciją. Taigi, 

priemonė, apie kurią pranešta, yra valstybės pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 

dalį. 
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3.2. Pagalbos teisėtumas 

(26) Byloje Nr. N 44/2005 Komisijos patvirtinta pagalbos schema nustojo galioti 

2010 m. gruodžio 31 d. Tačiau ši schema buvo toliau taikoma be papildomo 

Komisijos patvirtinimo.  

(27) Komisija apgailestauja, kad Lietuva pradėjo taikyti pagalbos priemonę, apie kurią 

pranešta, dar negavusios Komisijos patvirtinimo, ir taip pažeidė SESV 108 

straipsnio 3 dalį. 

3.3. Pagalbos suderinamumas 

(28) Komisija įvertino pagalbos schemos suderinamumą pagal SESV 107 straipsnio 3 

dalies c punktą, atsižvelgdama į 2008 m. APG (iki 2014 m. liepos 1 d. suteiktos 

pagalbos atveju) ir į AEPG (nuo 2014 m. liepos 1 d. suteiktos pagalbos atveju) 

(žr. AEPG 246–248 punktus). 

3.3.1. Pagalbos, suteiktos iki 2014 m. liepos 1 d., suderinamumas 

(29) Dalis pagal pagalbos priemonę suteiktos pagalbos gali būti susijusi ir su žemės 

ūkio produktais, išvardytais SESV I priede (pvz., grynas rapsų aliejus). Šiems 

produktams skiriamai pagalbai būtų taikomos Bendrijos 2007–2013 m. valstybės 

pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairės
10

. Laikantis šių gairių 62 ir 63 

punktų, vertinant veiklos pagalbą aplinkos apsaugai, kaip antai pagalbą biodegalų 

gamybai, gali būti tiesiogiai taikomos APG. Todėl Komisija įvertino priemonės, 

apie kurią pranešta, suderinamumą tiesiogiai pagal APG.  

(30) Pagalbos priemonė susijusi su veiklos pagalba atsinaujinantiems energijos 

ištekliams, t. y. biodegalams. Taigi, taikomos APG 109 punkte nustatytos 

suderinamumo sąlygos (1 variantas: veiklos pagalba atsinaujinantiems energijos 

ištekliams).  

(31) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad pagalba teikiama tik tvariam 

biokurui (biodegalams), kaip apibrėžta APG 70 punkto 8 papunktyje.  

(32) APG 109 punkte nustatytos trys veiklos pagalbos suderinamumo sąlygos 

(kompensacijos permokos nebuvimas, nesumavimas su investicine pagalba, 

biomasės išimtis). Jos nagrinėjamos toliau. 

(33) Pagal APG 107 punktą ir 109 punkto a papunktį pagalba teikiama siekiant iš 

dalies kompensuoti biodegalų gamybos sąnaudų ir atitinkamų degalų rinkos 

kainos, šiuo atveju – žemos koncentracijos biodegalų mišinių kainos, skirtumą. 

(34) Be to, Lietuvos valdžios institucijos pateikė išsamius aukštos koncentracijos 

biodegalų mišinių gamybos sąnaudų, palyginti su žemos koncentracijos biodegalų 

mišinių kaina, skaičiavimus (2 ir 3 lentelės), kuriais įrodoma, kad kompensacijos 

permokos nėra. Lietuva paaiškino, kad šiuo metu nė vienas įrenginys, kuriam 

                                                 
10

  OL C 319, 2006 12 27, p. 1. 
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teikiama pagalba, nėra nusidėvėjęs ir iki 2020 m. nenusidėvės. Lietuvos valdžios 

institucijos teigė, kad informuos Komisiją, jei padėtis pasikeistų. 

(35) Komisija pažymi, kad aukštos koncentracijos biodegalų mišinių atveju Lietuva 

atsižvelgė į papildomas sąnaudas, susijusias su tokių mišinių naudojimu. 

Komisija pažymi, kad ankstesnėje byloje (SA. 39654 – Čekija – Daugiametė 

parama biodegalams transporto sektoriuje) patvirtinta, kad tokios papildomos 

sąnaudos gali būti finansuojamos pagalbos lėšomis norint paskatinti naudoti 

biodegalus (kitaip naudotojai nesirinktų aukštos koncentracijos biodegalų mišinių, 

nes patirtų papildomų sąnaudų, ir tokių mišinių naudojimas būtų brangesnis, net 

jeigu kainos būtų panašios į mažos koncentracijos biodegalų mišinių kainas). 

Komisija įvertino Lietuvos šioje byloje pateiktus argumentus ir priėjo prie 

išvados, kad į tas sąnaudas gali būti atsižvelgiama nustatant pagalbos dydį. 

(36) Komisija taip pat mano, kad tokios sąnaudos paprastai būtų perkeliamos 

galutiniams vartotojams, todėl biodegalų galutinės kainos, palyginti su 

alternatyvių degalų kainomis, padidėtų. Todėl teikiant pagalbą užtikrinama, kad 

vartotojai būtų tinkamai skatinami faktiškai pirkti biodegalus. Kadangi, remiantis 

tokių akcizo lengvatų apskaičiavimo metodika, mokesčio lengvata tokioms 

sąnaudoms kompensuoti yra apribota iki būtino minimumo, taikant šią metodiką 

gamintojams nebus kompensuojama per didelė suma. 

(37) Komisija mano, kad 5 % grąžos norma, kurią Lietuvos valdžios institucijos taiko 

pateiktuose gamybos sąnaudų skaičiavimuose, yra pagrįsta, ir sutinka, kad ją 

galima laikyti normalia kapitalo grąža pagal 2008 m. APG 109 punkto a papunktį.  

(38) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad siekdamos laiku išvengti 

kompensacijos permokos jos kasmet tikrina gamybos sąnaudas ir prireikus 

pakoreguoja pagalbą. 

(39) Todėl Komisija mano, kad priemonė atitinka APG 109 punkto a papunktyje 

nustatytas sąlygas. 

(40) Lietuvos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad pagal šią schemą teikiama 

pagalba negali būti sumuojama su jokia kita pagalba toms pačioms tinkamoms 

finansuoti sąnaudoms padengti. 

(41) Tačiau Komisija pažymi, kad, be akcizo lengvatos, Lietuvos valdžios institucijos 

taip pat teikia tiesioginę pagalbą biodegalų gamybai (SA 35051, 2012/N). 

Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad faktinės biodegalų gamybos 

sąnaudos yra didesnės už pirmiau pateiktose lentelėse nurodytas sąnaudas – jos 

skiriasi suma, lygia tiesioginei pagalbai. Atsižvelgdama į šiuos paaiškinimus, 

Komisija daro išvadą, kad abiejų pagalbos priemonių sumavimas atitinka APG 

nustatytus kumuliacijos (sumavimo) reikalavimus, nes tiesioginė pagalba buvo 

išskaičiuota iš sąnaudų, į kurias atsižvelgiama vertinant šią pagalbos priemonę.  
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(42) Vertindama teikiamos pagalbos skatinamąjį poveikį, Komisija pažymi, kad iš 

Lietuvos valdžios institucijų pateiktų skaičiavimų matyti, kad aukštos 

koncentracijos biodegalų mišinių gamybos sąnaudos yra didesnės už žemos 

koncentracijos biodegalų mišinių rinkos kainą. Vadinasi, be pagalbos, apie kurią 

pranešta, nebūtų pakankamos paskatos gaminti aukštos koncentracijos biodegalų 

mišinių, nes tokia veikla greičiausiai nebūtų ekonomiškai perspektyvi.  

(43) Komisija pažymi, kad Lietuvoje taip pat taikomas maišymo įpareigojimas, tačiau 

lengvatinis akcizo tarifas žemos koncentracijos biodegalų mišiniuose esančiai 

biodegalų daliai (procentais), kuriai taikomas maišymo įpareigojimas, nebus 

taikomas, o aukštos koncentracijos biodegalų mišinių sąnaudos yra didesnės, 

taigi, labai mažai tikėtina, kad maišymo įpareigojimu būtų suteikta paskata 

naudoti tokius mišinius, jei pagalba nebūtų teikiama.  

Sąjungos mokesčių teisės aktų laikymasis 

(44) Kadangi priemonė, apie kurią pranešta, susijusi su energetikos produktams 

taikomomis akcizo lengvatomis ir atleidimu nuo akcizo, Komisija taip pat 

įvertino, ar laikomasi Direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos 

energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (toliau – Energijos 

mokesčių direktyva)
11

. 

(45) Pagal Energijos mokesčių direktyvos 16 straipsnio 1 dalį valstybės narės gali 

atleisti nuo biodegalams nustatyto mokesčio arba jiems taikyti lengvatinį tarifą. 

16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuo mokesčio gali būti atleidžiama arba 

mokesčio lengvata gali būti taikoma tik už tą produkto dalį, kuri faktiškai 

gaunama iš biomasės – taip ir yra vertinamos priemonės atveju.  

(46) Vertinama priemonė, apie kurią pranešta, atitinka ir Energijos mokesčių 

direktyvos 16 straipsnio 3 dalį. Iš tiesų, kaip nurodyta pirmiau, teikiant pagalbą 

kompensacijos permokos biodegalų gamintojams bus išvengta. Be to, Lietuva 

įsipareigojo atitinkamai patikslinti pagalbos dydį ir atitaisyti kompensacijos 

permoką, jei ateityje tokia kompensacijos permoka susidarytų. 

(47) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatyme nėra nuostatų, reglamentuojančių biodegalams gaminti naudojamų 

žaliavų kilmę, ir kad lengvatinis akcizo tarifas taikomas neatsižvelgiant į naftos 

produktų ir biodegalų kilmę.  

(48)  Todėl Komisija daro išvadą, kad schema, apie kurią pranešta, atitinka APG iki 

2014 m. birželio 30 d  

3.3.2. Pagalbos, suteiktos po 2014 m. liepos 1 d., suderinamumas 

(49) Schema buvo taikoma 2014 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo 2014 m. AEPG. Todėl 

schemos, apie kurią pranešta, suderinamumą nuo 2014 m. liepos 1 d. iki jos 
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galiojimo pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertino atsižvelgdama į 

2014 m. AEPG 3.2 ir 3.3.2.2 skirsnius.  

(50) Laikantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės 

sektoriams ir kaimo vietovėse gairių 2014–2020 m.
12

 skyriaus „Taikymo sritis ir 

apibrėžtys“ 3.2 skirsnio, vertinant pagalbą biodegalų gamybai, gali būti tiesiogiai 

taikomos 2014 m. AEPG. 

Bendros svarbos tikslas 

(51) Šia priemone bus skatinamas atsinaujinančių išteklių energijos, ypač tvarių 

aukštos koncentracijos biodegalų mišinių, naudojimas transporto sektoriuje.  

(52) Ši priemonė padės mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį ir siekti 

ES ilgalaikio klimato kaitos tikslo mažinti išmetamą CO2 kiekį, todėl ja padedama 

siekti bendros svarbos tikslo.  

Valstybės intervencijos būtinybė 

(53) Be valstybės intervencijos biodegalų mišiniai ir toliau būtų brangesni nei naftos ir 

dyzelino pagrindu pagaminti degalai. Tačiau Lietuvoje galioja maišymo 

įpareigojimas ir degalais, kurių sudėtyje nėra minimalios biodegalų dalies 

(procentais), paprastai negali būti prekiaujama. Remdamasi AEPG 114 punktu, 

Komisija laikysis nuomonės, kad pagalba nepagerina aplinkos apsaugos ir todėl 

negali būti laikoma suderinama su vidaus rinka, jeigu pagalba teikiama 

biodegalams, kuriems taikomas tiekimo arba maišymo įpareigojimas, išskyrus 

atvejus, kai valstybė narė gali įrodyti, kad pagalba būtų teikiama tik tvariems 

biodegalams, kurie yra per brangūs, kad patektų į rinką, taikant vien tik tiekimo 

arba maišymo įpareigojimą. 

(54) Lietuva patvirtino, kad mišinių, kuriems taikoma Degalų kokybės direktyva 

(mišinių, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 30 % biodegalų), atveju mokesčio 

lengvata netaikoma procentinei daliai, kuriai taikomas maišymo įpareigojimas, – 

ji taikoma tik skirtumui. Kaip parodyta 2d lentelėje, D10 atveju pagalba bus 

teikiama tik privalomus 7 % viršijančiai biodyzelino daliai (t. y. biodyzelinui, 

sudarančiam 3 % mišinio); panašiai, jei Lietuvoje būtų prekiaujama E10, pagalba 

būtų teikiama tik privalomus 5 % viršijančiai bioetanolio daliai (t. y. bioetanoliui, 

sudarančiam 5 % mišinio). Šiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad mažos 

koncentracijos biodegalų mišinių, kuriems taikoma Degalų kokybės direktyva, 

atveju biodegalų daliai, kuriai taikomas maišymo įpareigojimas, pagalba 

neteikiama. Biodegalų daliai, kuriai maišymo įpareigojimas netaikomas, pagalba 

yra būtina, nes be pagalbos biodegalų kiekis mišiniuose neviršytų maišymo 

įpareigojimu nustatyto privalomo dydžio, nes įmaišius papildomą biodegalų kiekį 

mišinio kaina viršytų degalų rinkos kainą.  

(55) Lietuva tvirtino, kad aukštos koncentracijos biodegalų mišiniai (kurių sudėtyje 

yra daugiau kaip 30 % biodegalų) turėtų būti laikomi atskira degalų kategorija, 

nes tokie degalai gali būti naudojami tik pritaikytose transporto priemonėse 

(žr. 18 konstatuojamąją dalį). Šių mišinių atveju pagalba teikiama visai mišinyje 

esančiai biodegalų daliai. Komisija pažymi, kad aukštos koncentracijos biodegalų 

                                                 
12

 OL C 204, 2014 7 1, p. 1. 



14 

mišiniai negali būti naudojami įprastose, nepritaikytose transporto priemonėse ir 

kad naudojant tokius mišinius patiriama papildomų sąnaudų. Komisija taip pat 

pažymi, kad, nors praeityje pagalba buvo teikiama už visą aukštos koncentracijos 

biodegalų mišiniuose esantį biodegalų kiekį, dėl galiojančio maišymo 

įpareigojimo aukštos koncentracijos biodegalų mišiniais Lietuvoje nebuvo 

prekiaujama (išskyrus labai mažą kiekį 2014 ir 2015 m.). Atsižvelgdama į tai, 

Komisija mano, kad be pagalbos maišymo įpareigojimo nepakaktų, kad aukštos 

koncentracijos biodegalų mišiniai būtų tiekiami rinkai, nes jie būtų brangesni nei 

mišiniai, kuriems taikomas maišymo įpareigojimas.  

(56) Taigi, pagalba yra būtina, nes ji sudaro sąlygas biodegalams konkuruoti su 

iškastiniu kuru, todėl padeda siekti bendros svarbos tikslo pagal AEPG 3.2.2 ir 

3.3 skirsnius (įskaitant 114 punktą). 

Tinkamumas 

(57) Taikant akcizo lengvatą, teikiama konkreti ir kiekybiškai išreikšta pagalba 

biodegalų mišinių gamintojams. Kadangi lengvatinis akcizo tarifas taikomas 

biodegalų daliai, kuriai netaikomas tiekimo įpareigojimas, ir aukštos 

koncentracijos biodegalų mišiniuose esantiems biodegalams, Komisija mano, kad 

jį taikant iš tiesų gali būti gerinama aplinkos apsauga ir visų pirma mažinamas 

išmetamas CO2 kiekis (minėti bendros svarbos tikslai pagal AEPG 3.2.3 skirsnį ir 

3.3 skirsnį „Pagalba atsinaujinančių išteklių energetikai“ (visų pirma 116 

punktą)).  

Skatinamasis poveikis 

(58) Skatinamasis poveikis egzistuoja, jei dėl pagalbos gavėjo elgesys pasikeičia taip, 

kad būtų pasiektas bendros svarbos tikslas.  

(59) Komisija pažymi, kad iš Lietuvos valdžios institucijų pateiktų skaičiavimų matyti, 

kad aukštos koncentracijos biodegalų mišinių gamybos sąnaudos yra didesnės už 

žemos koncentracijos biodegalų mišinių rinkos kainą. Vadinasi, be pagalbos, apie 

kurią pranešta, nebūtų pakankamos paskatos gaminti aukštos koncentracijos 

biodegalų mišinių, nes vartotojai nebūtų suinteresuoti už juos mokėti brangiau.   

(60) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad pagalbos priemone 

daromas būtinas skatinamasis poveikis, kaip nurodyta AEPG 3.2.4 skirsnyje. 

Proporcingumas 

(61) Akcizo lengvata padengiamas biodegalų gamybos sąnaudų ir įprastinių degalų 

rinkos kainos skirtumas. Ji taikoma tam, kad biodegalai galėtų konkuruoti su 

mažiau ekologiškais degalais. Dėl jos biodegalų vartojimas netampa pigesnis nei 

kitų rūšių degalų. 

(62) AEPG 131 punkto a papunktyje nustatyta, kad pagalba vienam energijos vienetui 

negali viršyti bendrų išlygintų energijos gamybos naudojant tą technologiją 

sąnaudų (angl. LCOE) ir atitinkamos energijos rinkos kainos skirtumo. Komisija 

mano, kad priemonė atitinka 131 punkto a papunktį, nes pagalba vienam 



15 

energijos vienetui neviršija bendrų išlygintų energijos gamybos sąnaudų 

skirtumo, kaip nurodyta 2a–3c lentelėse.  

(63) 131 punkto b papunktyje nurodyta, kad į LCOE gali būti įtraukta įprasta 

investicijų grąža. Komisija mano, kad priemonė atitinka 131 punkto b papunktį, 

nes gamybos sąnaudoms apskaičiuoti taikoma grąžos norma yra pagrįsta (žr. 21, 

38 ir 39 konstatuojamąsias dalis). 

(64) 131 punkto c papunktyje nustatyta, kad gamybos sąnaudos turi būti reguliariai – 

bent kartą per metus – atnaujinamos. Komisija mano, kad priemonė atitinka 131 

punkto c papunktį, nes Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad jos kasmet 

tikrina gamybos sąnaudas ir atitinkamai pakoreguoja akcizo lengvatą.  

(65) 131 punkto d papunktyje nustatyta, kad pagalba gali būti teikiama tik tol, kol 

įrenginys visiškai nusidėvi pagal įprastas apskaitos taisykles. Komisija mano, kad 

priemonė atitinka 131 punkto d papunktį, nes Lietuvos valdžios institucijos 

paaiškino, kad nė vienas įrenginys, kuriam teikiama pagalba, dar nėra 

nusidėvėjęs. 

(66) AEPG 113 punkte nustatyta, kad veiklos pagalba maistinės kilmės biodegalams 

gali būti teikiama tik iki 2020 m. Komisija pažymi, kad ši pagalbos priemonė 

nustos galioti 2020 m. Be to, pagal AEPG 113 punktą sumažintas akcizo tarifas 

turėtų būti taikomas tik biodegalų gamybos įrenginiams, kurie pradėjo veikti iki 

2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad 

remiantis turima informacija iki 2020 m. neplanuojama statyti naujų biodegalų 

įrenginių, įskaitant maistinės kilmės biodegalų įrenginius. Jei tai pasikeistų, jos 

tinkamai atsižvelgtų į AEPG.  

(67) Remdamasi AEPG 114 punktu, Komisija laikysis nuomonės, kad pagalba 

nepagerina aplinkos apsaugos ir todėl negali būti laikoma suderinama su vidaus 

rinka, jeigu pagalba teikiama biodegalams, kuriems taikomas tiekimo arba 

maišymo įpareigojimas, išskyrus atvejus, kai valstybė narė gali įrodyti, kad 

pagalba būtų teikiama tik tvariems biodegalams, kurie yra per brangūs, kad 

patektų į rinką, taikant vien tik tiekimo arba maišymo įpareigojimą.  

(68) Lietuvoje lengvatinis akcizo tarifas taikomas tik biodegalams, kuriems 

netaikomas tiekimo įpareigojimas žemos koncentracijos mišinių atveju, ir aukštos 

koncentracijos mišiniuose esantiems biodegalams. Lietuvos valdžios institucijos 

pateikė išsamius biodegalų gamybos sąnaudų skaičiavimus (2 ir 3 lentelės), iš 

kurių matyti, kad be pagalbos maišymo įpareigojimo nepakaks, kad būtų 

skatinama naudoti mišinius, kurių sudėtyje yra didesnė biodegalų procentinė 

dalis, nei reikalaujama. Tai patvirtina ir tai, kad Lietuvoje parduodamas tik labai 

mažas kiekis aukštos koncentracijos bioetanolio mišinių, o aukštos koncentracijos 

biodyzelino mišiniais apskritai neprekiaujama. Šiomis aplinkybėmis Komisija 

nusprendė, kad pagalba teikiama tik biodegalų daliai, kuriai netaikomas maišymo 

įpareigojimas, ir tam tikriems degalams (aukštos koncentracijos mišiniams, kurių 
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sudėtyje yra daugiau kaip 30 % biodegalų), kurie yra per brangūs, kad būtų 

tiekiami rinkai taikant tik maišymo įpareigojimą.   

(69) Vadovaudamasi AEPG 115 punktu, Komisija daro prielaidą, kad Lietuvos 

biodegalų rinkoje yra likutinio rinkos nepakankamumo, kuris gali būti panaikintas 

taikant šią pagalbos priemonę. 

(70) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad laikysis APG 7.1 ir 7.3 skirsniuose 

nustatytų metinių ataskaitų teikimo ir stebėsenos nuostatų. Atitinkamos ataskaitos 

pateiktos. 

(71) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija daro išvadą, kad valstybės pagalba, 

teikiama pagal priemonę, apie kurią pranešta, yra proporcinga, nes ji apribota iki 

minimumo, būtino minėtam bendros svarbos tikslui pasiekti pagal AEPG 3.2.5 

skirsnį.  

Sumavimas 

(72) Lietuvos valdžios institucijos įrodė (žr. 41 konstatuojamąją dalį), kad pagalba, 

teikiama pagal šią pagalbos priemonę, sumuojama su kitų rūšių pagalba 

neviršijant AEPG 3.2.5.2 skirsnyje nustatytų ribų. 

Nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas 

(73) Komisija pažymi, kad pagalba teikiama tik ekologiškiems degalams, kurių 

naudojimas laikomas naudingu aplinkai. Pagalba neviršija biodegalų gamintojų 

gamybos sąnaudų ir degalų rinkos kainos skirtumo. 

(74) Todėl galima daryti išvadą, kad konkurencijos ir prekybos iškraipymas, kurį gali 

nulemti pagal numatomą priemonę teikiama valstybės pagalba, yra ribotas ir kad 

bendras priemonės poveikis siekiant bendros svarbos tikslo pagal AEPG 

3.2.6 skirsnį yra teigiamas. 

Skaidrumas 

(75) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad laikysis AEPG 6 skirsnyje nustatytų 

metinių ataskaitų teikimo ir stebėjimo reikalavimų. 

(76) Taigi, atsižvelgdama į 48–74 konstatuojamąsias dalis, Komisija daro išvadą, kad 

schema, apie kurią pranešta, atitinka 2014 m. AEPG.  

Sąjungos mokesčių teisės aktų laikymasis 

(77) Kaip nurodyta 44–46 konstatuojamosiose dalyse, vertinama priemonė atitinka 

Energijos mokesčių direktyvą. 
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4. IŠVADA 

Komisija priėjo prie išvados, kad pagalbos schema „Akcizo mokesčio sumažinimas 

biokurui“ yra suderinama su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą, 

todėl nusprendė neprieštarauti priemonei, apie kurią pranešta. 

Komisija Lietuvos valdžios institucijoms primena, kad pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį 

apie planus refinansuoti, koreguoti ar keisti šią schemą reikia pranešti Komisijai laikantis 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles
13

, 

nuostatų. 

Jei šiame rašte yra neskelbtinos konfidencialios informacijos, praneškite apie tai 

Komisijai per penkiolika darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Jei per nurodytą 

laiką Komisija negaus pagrįsto prašymo, bus laikoma, jog sutinkate, kad visas 

autentiškas rašto tekstas būtų atskleistas tretiesiems asmenims ir paskelbtas interneto 

svetainėje 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Prašymą siųskite adresu: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Registry 

B-1049 BRUSSELS 

Faksas + 32 22961242. 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 

Pagarbiai 

Komisijos vardu 

Margrethe VESTAGER 

Komisijos narė 
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