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Dėl:  Valstybės Pagalbos Nr. N 44/2005 – Lietuva 
Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui 

 

Gerbiamasis Pone Ministre, 

 

I. PROCEDŪRA 

(1) 2005 m. sausio 14 d. laiške, kuris užregistruotas 2005 m. sausio 19 d., Lietuva pranešė 
apie ketinimą sumažinti akcizo mokestį tam tikriems biodegalams. Komisija paprašė 
daugiau informacijos 2005 m. vasario 24 d. ir 2005 m. gegužės 2 d. laiškuose, į kuriuos 
Lietuva atsakė 2005 m. balandžio 5 d. (užregistruota 2005 m. balandžio 7 d.) ir 2005 m. 
gegužės 31 d. (užregistruota 2005 m. birželio 6 d.) laiškais. 

II. APIBŪDINIMAS 

(2) Pagalbos schemą, apie kurią pranešta, sudaro akcizo mokesčio sumažinimas biokuro 
mišiniams su kitu kuru. Atleidimas nuo akcizo mokesčio biokurui taikomas tik tai 
mišinio daliai, kuri yra biokuras. Taigi akcizo mokesčio tarifas biokuro mišinių 
produktams bus sumažinamas atsižvelgiant į biokuro santykį galutiniame mišinyje. 

(3) Lietuvos Respublika siekia skatinti biokuro mišinių gamybą ir naudojimą. Schemos, 
apie kurią pranešta, tikslas – padėti Lietuvai pasiekti tikslų, nustatytų 2003 m. gegužės 
8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti 
biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte1. Schema bus palanki biokuro gamybai ir 
naudojimui, prisidės prie pradinio biokuro rinkos kūrimo Lietuvoje etapo ir sumažins 
Lietuvos energetikos sektoriaus priklausomybę nuo naftos pagrindu pagaminto kuro ir 
variklių degalų. 

                                                 

1  OL L 123, 2003 5 17, p. 42. 
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(4) Apie valstybės pagalbą pranešta pagal Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos aplinkos 
apsaugai2. Schema įsigalios tik tuomet, kai ją patvirtins Komisija3 ir jos trukmė bus 
apribota iki pradinio penkerių metų laikotarpio, t. y. nuo Komisijos sprendimo datos iki 
2010 m. gruodžio 31 d.  

(5) Pagal pagalbos schemą, apie kurią pranešta, Lietuva ketina sumažinti akcizo mokesčio 
tarifą šioms transporto biokuro kategorijoms: 
a) bioetanoliui – iš biomasės4 (pvz., grūdų) ir (arba) biologiškai skaidomos atliekų 

dalies pagamintam etanoliui, skirtam naudoti kaip biokuras. Jis pakeistų benziną; 

b) biodyzelinui – metilo (etilo) esteriui, pagamintam iš augalinės kilmės ar gyvūninės 
kilmės riebalų, prilygstančiam dyzelino kokybei, skirtam naudoti kaip biokuras. Jis 
pakeistų dyzeliną;  

c) bioetiltretbutileteriui – etiltretbutileteriui (ETBE), pagamintam bioetanolio 
pagrindu. Bio-ETBE laikytinas biokuru, jeigu jo tūrio procentas yra 47 %;  

d) grynam augalinės kilmės aliejui – iš aliejinių augalų spaudimo, ekstrakcijos ar 
panašiais technologiniais būdais išgautam aliejui, nerafinuotam ar rafinuotam, bet 
chemiškai nemodifikuotam, jeigu jis tinka konkrečiam variklio tipui ir atitinka 
išmetamųjų teršalų kiekio apribojimo reikalavimus. Jis atitinka LST EN 14214 
standartą. 

(6) Biokuras būtų maišomas su iškastiniu kuru. Todėl pagal siūlomą schemą mokama 
mokesčio suma bus sumažinama proporcingai biokuro tūriui galutiniame produkte. 
Susiję produktai – tai: 

►  dyzelino mišinys – biodyzelinas, kurio 3–5 % galutinio mišinio tūrio sudaro rapsų 
metilo esteris (RME). Akcizo mokestis bus sumažintas atitinkamai 3–5 %; 

► benzino mišinys – 95 oktaninio skaičiaus bešvinio benzino mišinys su ETBE. 
ETBE tūris mišinyje turi sudaryti daugiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 15 %, 
tuomet etanolio tūris galutiniame biokuro mišinyje lygus 3,29–7,05 %5. 
Atitinkamai akcizo mokestis bus sumažinamas 3,29–7,05 %. 

(7) Lietuva ketina taikyti akcizo mokestį, remdamasi Direktyva 2003/96/EB dėl energijos 
apmokestinimo6. Pagalbos nacionalinį teisinį pagrindą sudaro 2004 m. sausio 29 d. 

                                                 

2  2001/C 37/03. 
3  Tai susiję su 2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo 

nuostatomis, kad Lietuvos Vyriausybė turi užtikrinti, jog iki 2005 m. gruodžio 31 d. biodegalai sudarytų ne 
mažiau kaip 2 %, skaičiuojamus nuo bendro šalies rinkoje esančio benzino ir dyzelino, skirto transportui, 
energijos kiekio, o iki 2010 m. gruodžio 31 d. – 5,75 %. 

4  Pagal 2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo 3 straipsnį 
„biomasė“ – žemės ūkio (įskaitant augalinės ir gyvūninės kilmės medžiagas), miškų ūkio ir kitų susijusių 
pramonės šakų produktai ir atliekos ar šių produktų bei atliekų biologiškai skaidoma dalis, taip pat 
pramoninių ir buitinių atliekų biologiškai skaidoma dalis.  

5 Apskaičiavimas priklauso nuo bio-ETBE, laikomų biokuru, tūrio – 47 %. 
6  2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros 

energijos mokesčių struktūrą, OL L 283, 2003 10 31, p. 51. 
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Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo naujos redakcijos 38 straipsnio 4 dalis ir 2004  m. 
vasario 5 d. Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas7.  

(8) Akcizo mokestis bioetanoliui ir biodyzelinui, jeigu nebūtų nuo jo atleidžiama, būtų 
taikomas taip pat kaip benzinui ir dyzelinui. Todėl numatoma, kad, sumažinus mokestį 
biokurui, per penkerių metų laikotarpį nebus surinkta apie 250 mln. LTL 
(72,4 mln. EUR)8 mokesčio. Suma detalizuojama 1 lentelėje. 

1 lentelė. Apskaičiuotas akcizo mokestis iškastiniam kurui, biokuro suvartojimas ir 
netenkama suma sumažinus akcizo mokestį biokurui Lietuvoje 2006–2010 m. 
laikotarpiu 

 2006 2007 2008 2009 2010 Iš viso 

Akcizo mokestis 
iškastiniam kurui 

  

Benzinas (EUR už toną) 382 382 430 430 430 2054 

Dyzelinas (EUR už toną) 290 290 326 326 326 1558 

Biokuro suvartojimas   

Bioetanolis (tūkst. tonų) 12 12 15 17 20 76 

Biodyzelinas (tūkst. tonų) 15 15 20 30 40 120 

Netenkama mokesčio 
arba valstybės pagalbos 
suma 

  

Bioetanolis ir 
biodyzelinas (mln. EUR) 

8,9 8,9 13,9 17,5 23,2 72,4 

 

(9) Lietuva suteiks akcizo nuolaidą sugrąžindama akcizą Lietuvos centrinio mokesčio 
administratoriaus nustatyta tvarka9. Mokestis su sąlyga, kad susijęs biokuras atitiktų 
nurodytą apibūdinimą, bus sumažintas bet kokiems biokuro gamintojams Lietuvoje, taip 
pat bet kokiems biokuro importuotojams iš kitos valstybės narės ar trečiųjų šalių į 
Lietuvą.  

(10) Lietuvos nacionalinės valdžios institucijos teigia, kad šiuo metu Lietuvoje nėra 
normalios biokuro rinkos. Yra tik keletas įmonių, pradėjusių eksperimentinę biokuro 
gamybą.  

                                                 

7  2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo pakeitimo įstatymas. 
8  Naudojamas valiutos kursas – 1 EUR = 3,4528 LTL (Lietuvos valiuta).  
9  2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-75 dėl leidimo gaminti energetinius produktus, turinčius 
biologinės kilmės priemaišų, išdavimo.  
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(11) Sumažintas akcizo mokestis taikomas bet kokios geografinės kilmės biokurui. 
Neribojamas nei biudžetas, nei kiekis; nėra kvotų sistemos.  

(12) Lietuva kasmet persvarstys biokuro, atitinkančio akcizo mokesčio sumažinimo 
reikalavimus, gamybos sąnaudas bei biomasės kainų kitimą, palyginti su iškastinio kuro 
kainomis. Pagalbą suteikianti institucija kasmet surinks informaciją iš biodyzelino ir 
bioetanolio gamintojų. Jei būtina, pagalba biodyzelinui bus pakoreguota, siekiant 
išvengti per didelio kompensavimo ir išlaikyti biokuro kainą tokio paties lygio kaip 
tradicinės energijos. Lietuva įsipareigojo Komisijai pateikti metines stebėsenos 
ataskaitas su visa svarbia informacija apie biokuro gamybos sąnaudas ir kuro rinkos 
kainą, kad įrodytų, jog nėra kompensuojama per daug.  

III.  ĮVERTINIMAS 

3.1. Pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje 

(13) Pagal EB sutarties 87 straipsnį valstybės pagalba gali būti: 1) valstybės narės arba iš jos 
valstybinių išteklių suteikta pagalba, 2) iškraipanti konkurenciją, 3) palaikanti tam tikras 
įmones, 4) tiek, kiek ji daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. 

(14) Siūloma priemonė yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB Sutarties 87 straipsnio 1 
dalyje. Ją suteikia Lietuvos valstybė ir finansuoja iš savo valstybinių išteklių, nes dėl 
atleidimo nuo mokesčio mažėja pajamos, kurias kitu atveju valstybė gautų. Priemonė 
iškraipo konkurenciją, nes atrankos būdu palaiko ribotą kuro gamintojų skaičių tik 
tuomet, kai jie gamina aplinkai tinkamą kurą. Mokesčio sumažinimu pasinaudojantieji 
neturėtų būti laikomi galutiniais kuro vartotojais, nes jie greičiausiai mokėtų kainą, kuri 
iš esmės prilygtų (jei nebūtų didesnė) kuro, tiesiogiai konkuruojančio su pakaitiniu, 
būtent tradiciniu, kuru, kainoms. Tačiau priemonė yra palanki pakaitinio kuro 
gamintojams, nes jiems pelnas už savo produktus padidėja. Biokuras pakeičia iškastinį 
kurą ir visų rūšių kurą, kuriuo tarpusavyje plačiai prekiauja valstybės narės. Todėl 
priemonė greičiausiai darytų poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai šiame 
sektoriuje. 

(15) Lietuva įvykdė įsipareigojimą pranešti apie pagalbą pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį.  

3.2. Bendrijos aplinkai tinkamo kuro politika 

(16) Biokuro ir kito atsinaujinančiojo kuro, kuris pakeistų dyzeliną ar benziną, skatinimas – 
tvirtai nustatytas Bendrijos prioritetas, nes numatoma, kad taip bus prisidedama siekiant 
tikslų, kaip antai: CO2 emisijų sumažinimas ir aplinkai tinkamas energijos tiekimo 
saugumas. Konkrečiau kalbant, 2003 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą 
transporte10 3 straipsnyje nustatoma 5,75 % viso transportui sunaudojamo benzino ir 
dyzelinių degalų kiekio, tiekiamo į rinką iki 2010 m. gruodžio 31 d., rekomenduojama 
vertė. Tai reiškia, kad Lietuvoje biokuro suvartojimas 2006–2010 m. laikotarpiu turi 
pasiekti 76 000 tonų bioetanolio ir 120 000 tonų biodyzelino.  

                                                 

10  OL L 123, 2003 5 17, p. 42. 
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(17) Direktyvoje 2003/30/EB „biokuras“ apibrėžiamas kaip iš biomasės pagamintas skystas 
arba dujinis transporto kuras, o „biomasė“ – biologiškai iri frakcija produktų, atliekų ir 
likučių, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), 
miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, taip pat biologiškai iri pramonės ir miestų 
atliekų frakcija. „Kiti atsinaujinantieji degalai“ – tai kiti nei biodegalai atsinaujinantieji 
degalai, kurie yra atsinaujinančiųjų energijos šaltinių kilmės, kaip apibrėžta 2001 m. 
rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/77/EB dėl elektros, 
pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus 
rinkoje11, ir yra naudojami transporto tikslams. Šios direktyvos 2 straipsnio a punkte 
išvardijami šie atsinaujinantieji energijos šaltiniai: vėjo, saulės, geoterminė, bangų, 
potvynio, vandens, biologinės masės, sąvartyno dujų, nuotekų valyklų dujų ir biologinių 
dujų energija.  

(18) Biokuro politika logiškai dera prie platesnės atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 
politikos apskritai12. Į šiuos Bendrijos tikslus ir politikos kryptis taip pat atsižvelgiama 
Bendrijos energijos apmokestinimo politikoje (2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 
2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių 
struktūrą13). Šios direktyvos 16 straipsnio 1 dalimi valstybėms narėms leidžiama atleisti 
nuo mokesčio ar sumažinti apmokestinimo normą biokurui14. 15 straipsnio 1 dalies 
a punktu leidžiama (iš dalies) atleisti nuo mokesčio bandomuosius projektus, skirtus 
aplinkai tinkamų produktų gamybos technologijoms parengti, ar kai jie susiję su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimu kurui gaminti. 

3.3. Pagalbos suderinamumas su bendrąja rinka 

(19) EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte numatoma išimtis iš bendrosios 
nesuderinamumo su bendrąja rinka taisyklės, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, pagalbai, 
skirtai tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai 
skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui. 

(20) Pagal schemą pagalba suteikiama kurui, kuris yra labiau tinkamas aplinkai nei tradicinis 
kuras. Todėl Komisija priemonę, apie kurią pranešta, įvertino, atsižvelgdama į 
Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai15 (toliau – Gairės). 
Neatmetama, kad kai kurios biokuro rūšys bus susijusios su žemės ūkio produktais, 
įtrauktais į Sutarties I priedą. Pagalbai šiems produktams taikomos Bendrijos gairės dėl 

                                                 

11  OL L 283, 2001 10 27, p. 33. 
12  Žr., pvz., 1997 m. Komisijos baltąją knygą dėl atsinaujinančiųjų energijos šaltinių KOM (1997) 599 

galutinis, 1997 11 26, Žaliąją knygą dėl energijos tiekimo saugumo Europos Sąjungoje KOM (2000) 769, 
2000 11 29, Komisijos komunikatą dėl pakaitinių kelių transporto degalų ir dėl priemonių paketo biokuro 
naudojimui skatinti KOM(2001) 547, 2001 11 7. 

13  OL L 283, 2003 10 31, p. 51 
14  Apibrėžta kaip produktai, kurie pagaminti iš arba jų sudėtyje yra vienas ar keli iš toliau nurodytų produktų: 

1) kuriems taikomi KN kodai nuo 1507 iki 1518 (įvairūs augalinės kilmės aliejai ar gyvūninės kilmės 
riebalai), 2) kuriems taikomi KN kodai 3824 90 55 ir 3824 90 80–3824 90 99 (tam tikri esterių ir glicerolio 
mišiniai) dėl jų sudėtinių dalių, gaminamų iš biomasės, 3) kuriems taikomi KN kodai 2207 20 00 ir 2905 11 
00 (etanolis) ir kurie yra ne sintetinės kilmės, 4) gaminami iš biomasės, įskaitant produktus, kuriems taikomi 
KN kodai 4401 ir 4402 (tam tikri medienos produktai). Šis apibrėžimas atitinka biodegalų apibrėžimą 
Direktyvoje 2003/30/EB. 

15  OL C 37, 2001 2 3, p. 3. 
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valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriui16 ir netaikomos pagalbos aplinkos apsaugai 
gairės, remiantis šių gairių 7 punktu. Gairių dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriui 
5.5.3 skyriuje nustatoma, kad deramai pagrįstais atvejais, pvz., populiarinant biokurą, 
Komisija gali patvirtinti pagalbą veiklai, kai aiškiai įrodoma, kad papildomas sąnaudas, 
atsirandančias pasitelkiant aplinkai tinkamus būdus, palyginti su tradiciniais gamybos 
procesais, kompensuoti būtina. Pagalbos dalis turėtų būti ne didesnė, nei reikia 
neutralizuoti papildomų sąnaudų poveikį, ir turėtų būti periodiškai persvarstoma 
mažiausiai kas penkerius metus. Kadangi pagalba susijusi tik su biokuru, kuris 
nesuteikus pagalbos būtų nekonkurencingas rinkoje, ir pagalbos lygis persvarstomas 
kasmet, pagalbos schema, apie kurią pranešta, atitinka šias sąlygas. Be to, vertinant 
pagalbą aplinkos apsaugai, suteikiamą tiek I priede nurodytiems sektoriams, tiek šiame 
priede nepaminėtiems sektoriams, greičiausiai gali būti pateisinama visus sektorius 
traktuoti vienodai. Faktiškai anksčiau Komisija yra pritarusi vienodam jų traktavimui 
tam tikrais atvejais17. 

(21) Pagal Bendrijos gairių E.3.3 skirsnį atsinaujinančiosios energijos gamybai suteikiama 
pagalba veiklai paprastai bus leistina. Komisija laikosi nuomonės, kad tokia pagalba 
gali būti traktuojama ypatingai, atsižvelgiant į kartais sunkią tokių energijos šaltinių 
konkurenciją su tradiciniais.  

(22) Lietuvos naudojamas biokuro apibrėžimas atitinka Direktyvos 2001/77/EB 2 straipsnio 
a punkto apibrėžimą18. Todėl biokuras taip pat yra atsinaujinantysis energijos šaltinis, 
kaip apibrėžta Bendrijos gairių 6 punkte. 

(23) Bendrijos gairių 56 punkte nustatyta, kad pagalba veiklai turi būti ne didesnė, nei reikia 
padengti skirtumą tarp energijos iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių gamybos sąnaudų 
ir tos energijos rinkos kainos. Taigi tai reiškia, kad energijos iš atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių gamybos sąnaudos, atsižvelgiant į pagalbą, neturėtų būti mažesnės už 
panašios energijos, gaunamos iš iškastinės energijos šaltinių, už kuriuos pagalba 
nesuteikiama, rinkos kainą. Išsamiau apie tai kalbama Bendrijos gairių 59 ir 60 
punktuose.  

(24) Lietuvos teigimu, biokuras yra nekonkurencingas, palyginti su iškastiniu kuru, nes 
biokuro gamybos sąnaudos viršija iškastinio kuro sąnaudas. Mokesčio sumažinimu 
siekiama padėti kompensuoti papildomas biokuro gamybos sąnaudas. Iš lentelių, 
pateikiamų toliau ir sudarytų remiantis Lietuvos pateikta informacija, aiškiai matyti, kad 
pagalba leidžia gamintojams parduoti degalų mišinius tokia kaina, kuri yra kaip tik 
pakankama konkuruoti su iškastiniu kuru.  

                                                 

16  OL C 28, 2000 2 1, p. 2. 
17  Pvz., Komisijos sprendimas dėl Vokietijos ekologinio mokesčio NN47/99, OL C 166, 1999 6 12, p. 2, ir 

N575/A/99, OL C 322, 2000 11 11, p. 9. 
18  2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje, OL L 283, 2001 10 27, p. 
33. Šios direktyvos 2 straipsnio a punkte išvardijami šie atsinaujinantys energijos šaltiniai: vėjo, saulės, 
geoterminė, bangų, potvynio, vandens, biologinės masės, sąvartyno dujų, nuotekų valyklų dujų ir biologinių 
dujų energija. 2 straipsnio b punkte nustatoma, kad biomasė – biologiškai skaidi produktų, atliekų ir žemės 
ūkio (įskaitant augalines ir gyvulines medžiagas), miškininkystės ir su ja susijusių pramonės šakų atliekų 
dalis, taip pat biologiškai skaidi pramonės ir municipalinių atliekų dalis. 



 7

(25) Toliau lentelėje palyginama informacija apie biodyzeliną. 

 

2 lentelė. Biodyzelino mišinio sąnaudos ir kaina, palyginti su iškastiniu kuru 

LTL19 už litrą 
 Biodyzelinas Dyzelinas 

1. Žaliava (+) 1,35 0,69 
2. Perdirbimas (+) 0,47 0,03 
3. Kita (tyrimai laboratorijoje, gamybos  
     reorganizavimas) (+) 0,26  
4. Gamybos sąnaudos 2,08 0,72 
5. Logistika (+) 0,24 0,20 
6. Šalutinio produkto pardavimo kaina (-) 0,42  
7. Sąnaudos neatskaičiavus mokesčių 1,90 0,92 

   
LTL už litrą dyzelino mišinio 3 % RME 

mišinyje 
5 % RME 
mišinyje 

RME mišinyje sąnaudos 
(3 %  x 1,9 LTL už litrą); (5 %  x 1,9 LTL už 
litrą) 

0,06 0,10 

Iškastinio dyzelino sąnaudos 
(97 %  x 0,92 LTL už litrą); (95 %  x 0,92 LTL 
už litrą) 

0,89 0,87 

Maišymo sąnaudos   
Akcizas 
(97 %  x 0,85 LTL už litrą); (95 %  x 0,85 LTL 
už litrą) 

0,82 0,81 

Iš viso (mišinio pardavimo kaina) 1,77 1,78 

Korekcija dėl mažesnės mišinio energijos 
(13 %)20 
 

0,01 0,01 

Biodyzelino mišinio pardavimo kaina 
(sąlyginė) 

1,78 1,79 

   
Iškastinio dyzelino sąnaudos (100 % x 0,92 
LTL už litrą) 

0,92  

Akcizas iškastiniam dyzelinui 0,85  

Iškastinio kuro pardavimo kaina21 
 

1,77  

 

(26) Pirmiau pateiktoje lentelėje matyti pagrindinis biodyzelino mišinio sąnaudų ir iškastinio 
kuro palyginimas. Biodyzelino mišinio su 3–5 % RME pardavimo kaina apskaičiuota 
1,78–1,79 LTL už litrą, atsižvelgiant į biokuro (3–5 % RME) sąnaudas, pridėjus 
iškastinio kuro (97–95 % tūrio galutiniame mišinyje) sąnaudas, atėmus akcizo mokestį 
pagal atleidimą nuo jo (3–5 % RME atveju), pridėjus akcizą iškastinio kuro daliai. 

                                                 

19  Naudojamas valiutos kursas – 3,4528 LTL = 1 EUR.  
20 Kadangi biodyzelino energetinė vertė, palyginti su iškastiniu dyzelinu, yra mažesnė, apskaičiuota, kad biodyzelino 

suvartojimas bus 13 % didesnis už iškastinio dyzelino. 
21 Apskaičiuota be PVM, nes skaičiuojant su juo kainos kinta proporcingai, o išvada, kad bendros biodyzelino 

ir bioetanolio gamybos sąnaudos, įskaitant sumažintą akcizo mokestį, yra didesnės už iškastinio dyzelino ir 
benzino rinkos kainą, įskaitant akcizo mokestį, nepasikeičia. 
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Akcizo mokesčio sumažinimas dyzelino mišiniui su 3–5 % RME sudaro 0,025 LTL už 
litrą. 

(27) Biodyzelino mišinio pardavimo kaina palyginama su iškastinio kuro kaina su akcizo 
mokesčiu, kuri sudaro 1,77 LTL už litrą. Akivaizdu, kad biokuro kaina yra didesnė už 
iškastinio kuro, ir galima daryti išvadą, kad nėra kompensuojama per daug. Jei maišymo 
sąnaudos būtų įtrauktos į skaičiavimus, per didelio kompensavimo rizika būtų dar 
mažesnė.  

(28) Panašūs skaičiavimai atlikti bioetanolio mišiniui. Pagal 2004 m. vasario 5 d. Lietuvos 
Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymą iškastinis benzinas (95 oktaninio 
skaičiaus benzinas) turi būti maišomas su ETBE tokia proporcija: mažiausiai – 7 % ir 
daugiausiai – 15 %. Kadangi tik 47 % ETBE viename litre išgauta iš biomasės, 
atitinkamai mišinyje bus 3,29–7,05 % bioetanolio.  

3 lentelė. Bioetanolio mišinio sąnaudos ir kaina, palyginti su iškastiniu kuru 

LTL už litrą Bioetanolis Benzinas 
1. Žaliava (+) […]* [...] 
2. Perdirbimas (+) [...] [...] 
3. Kita (tyrimai laboratorijoje, gamybos  
      reorganizavimas) (+) [...] [...] 
4. Gamybos sąnaudos [...] [...] 
5. Logistika (+) [...] [...] 
6. Šalutinio produkto pardavimo kaina (-) [...] [...] 
7. Kaina neatskaičiavus mokesčių [...] [...] 

   
LTL už litrą benzino mišinio 3,29 % 

etanolio 
mišinyje 

7,05 %  
etanolio 
mišinyje 

ETBE mišinyje sąnaudos 
(3,29 %  x 1,80 LTL už litrą); (7,05 %  x 1,80 LTL už 
litrą) [...] [...] 
Iškastinio benzino sąnaudos 
(96,71 %  x 0,88 LTL už litrą); (92,95 %  x 0,88 LTL 
už litrą) [...] [...] 
Maišymo sąnaudos   
Akcizas 
(96,71 %  x 0,98 LTL už litrą); (92,95 %  x 0,98 LTL 
už litrą) [...] [...] 
Iš viso (mišinio pardavimo kaina) [...] [...] 
Korekcija dėl mažesnės mišinio energijos (65 %)22 
 [...] [...] 
Benzino mišinio pardavimo kaina (sąlyginė) 

[...] [...] 
   

Iškastinio benzino sąnaudos (100 % x 0,88) 0,88  
Akcizas iškastiniam benzinui 0,98  
Iškastinio kuro pardavimo kaina 1,86  

                                                 

*  Konfidenciali informacija 

22 Bioetanolio šiluminė vertė yra apie 65 % benzino šiluminės vertės.  
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(29) Apskaičiuota bioetanolio mišinio su 3,29–7,05 % etanolio pardavimo kaina –  [...] LTL 
už litrą. Akcizo mokesčio sumažinimas benzino mišiniui su 7–15 % ETBE (arba 3,29–
7,05 % etanolio) sudaro 0,032 LTL už litrą. Iškastinio kuro pardavimo kaina sudaro 
1,86 LTL už litrą, t. y. mažiau už bioetanolio mišinio rinkos kainą. Komisija nemano, 
kad viršutinės ir apatinės ribų, pagal kurias pagalbos lygis nebus koreguojamas, 
privalumai yra per dideli. Be to, jei maišymo sąnaudos būtų įtrauktos į skaičiavimus, 
per didelio kompensavimo rizika būtų dar mažesnė.  

(30) Remiantis šiais duomenimis, biodyzelino ir bioetanolio gamybos sąnaudos viršija 
iškastinio kuro rinkos kainą. Taigi Komisija laikosi nuomonės, kad, atleidžiant nuo 
akcizo mokesčio, papildomos biodegalų gamybos sąnaudos nėra per daug 
kompensuojamos. 

(31) Priemone, apie kurią pranešta, taip pat numatoma, kad mokesčio sumažinimas, be 
bioetanolio ir biodyzelino, gali būti taikomas grynam augalinės kilmės aliejui. Lietuvos 
valdžios institucijų vertinimu, biodyzelino, gaminamo iš gryno augalinės kilmės 
aliejaus, gamybos sąnaudos sudaro 2,08 LTL už litrą (be PVM), t. y. žymiai viršija 
iškastinio dyzelino ribą (1,77 LTL už litrą). 

(32) Lietuva įsipareigojo atlikti tyrimą, kai tik kokiam nors susijusiam biokuro produktui bus 
pritaikytas mokesčio sumažinimas, siekiant užtikrinti, kad sumažinus mokestį nebūtų 
suteikta per didelė kompensacija. Ši informacija taip pat bus pateikta Komisijai 
metinėse stebėsenos ataskaitose. 

(33) Lietuva ketina pritaikyti atleidimą nuo mokesčio, remdamasi Direktyva 2003/96/EB dėl 
energijos apmokestinimo ir nepažeisdama šios direktyvos 16 straipsnio, leidžiančio 
valstybėms narėms sumažinti akcizo mokestį iš biomasės gaminamiems ar jos sudėtyje 
turintiems produktams ir nuo jo atleisti su tam tikromis sąlygomis. 

(34) Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Komisija daro išvadą, kad pagalba nėra 
didesnė, nei reikia padengti skirtumą tarp energijos iš atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių gamybos sąnaudų ir tos energijos rinkos kainos, ir kad nesuteikiama per didelė 
kompensacija, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse.  

(35) Lietuva įsipareigojo Komisijai pateikti metines stebėsenos ataskaitas. Užbaigdama 
Komisija atkreipia dėmesį, kad priemonės trukmė apribota iki penkerių metų, t. y. nuo 
šio sprendimo priėmimo iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

(36) Komisija daro išvadą, kad pagalbos priemonė, apie kurią pranešta, atitinka Bendrijos 
gairėse dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai nustatytas sąlygas. Taigi Komisija 
laikosi nuomonės, kad priemonei gali būti netaikomas bendrasis valstybės pagalbos 
draudimas pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą. 

 

IV. SPRENDIMAS 

Atitinkamai Komisija nusprendė neprieštarauti priemonei, apie kurią pranešta, nes ji atitinka 
sąlygas, kad būtų laikoma suderinama su EB sutartimi. 
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Jeigu šiame laiške yra konfidencialios informacijos, kurios negalima atskleisti trečiosioms 
šalims, apie tai praneškite Komisijai per penkiolika darbo dienų nuo šio dokumento gavimo 
dienos. Jei Komisija negaus argumentuoto prašymo iki šio laikotarpio pabaigos, bus laikoma, 
kad Jūs sutinkate, jog visas laiško tekstas būtų atskleistas trečiosioms šalims ir paskelbtas 
autentiška kalba šiame interneto puslapyje 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/.  

 

Prašymą siųskite registruotu laišku arba faksu šiuo adresu: 

Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Direction Aides d'Etat 
B-1049 Bruxelles 

 
    Faksas + 32 2 /296 12 42 
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