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ĪSS PAMATOJUMS

Šeit izskatāmajam priekšlikumam, kura mērķis ir grozīt direktīvu, ar ko pārkārto Kopienas 
noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, ir liela ietekme uz 
primāro tautsaimniecības sektoru.

Tajā paredz izmaiņas nodokļu sistēmā attiecībā uz energoresursiem, kurus izmanto 
lauksaimniecībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām būs iespējams noteikt nodokļu atvieglojumus 
(pat noteikt piemērojamiem nodokļiem nulles likmi) vai samazinājumus, kā to paredz pašlaik 
spēkā esošā direktīva, šī iespēja attieksies tikai uz to nodokļa daļu, kura saistīta ar enerģiju, un 
būs jāievēro energoefektivitātes prasības (15. panta 3. punkts). Piedāvātā iespēja piemērot 
samazinātu nodokļa likmi, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai, ņemot 
vērā pašlaik novērojamo lauksaimniecības ieņēmumu samazināšanos un pastāvīgo ražošanas 
izmaksu pieaugumu (naftas cenas un energoresursu izmaksu kāpuma dēļ energoresursu daļa 
var sasniegt pat 30 % no pastāvīgajām izmaksām), ir apsveicams pasākums, kas veicinās 
Eiropas lauku saimniecību dzīvotspēju, jo pagaidām nav atrasts dīzeļdegvielas aizstājējs 
izmantošanai lauksaimniecības tehnikā. Ja šādus nodokļu atvieglojumus saista ar 
energoefektivitātes politiku nolūkā samazināt tās pašas pastāvīgās izmaksas, tomēr ir 
vajadzīga diezgan elastīga pieeja, iekļaujot to valsts stratēģijās, kuras izstrādā kopā ar 
attiecīgās nozares pārstāvjiem un kuru īstenošanas ciklam jābūt pietiekami ilgam, lai neradītu 
jaunus šķēršļus mūsu lauku saimniecību ekonomiskajai dzīvotspējai, kuri jau tā smagi izjūt 
KLP horizontālās politikas prasību žņaugus.

Priekšlikumā Direktīvas 2003/96/EK grozījumiem ir paredzētas nodokļu atlaides attiecībā uz 
to nodokļa daļu, kas saistīta ar CO2 emisiju, nozarēm, kurās pastāv ievērojams CO2 emisijas 
risks Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 13. punkta nozīmē, bet šīs atlaides neattiecas uz 
lauksaimniecības nozari. Paziņojumā „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.” Komisija atzīst CO2 emisijas risku 
lauksaimniecībā; tātad vajadzētu mudināt Komisiju vienlaikus ar Direktīvu 2003/96/EK 
steidzami grozīt Direktīvu 2003/87/EK ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pirmās minētās 
direktīvas stāšanās spēkā, iekļaujot lauksaimniecību to nozaru vidū, uz kurām attiecas šis 
nodokļu atvieglojums, lai īstenotu Komisijas teikto paziņojuma 3.2. punktā, ka Enerģijas 
nodokļu direktīvā ir jānodrošina vienāds nodokļu režīms visām nozarēm vai apakšnozarēm, 
kurās pastāv CO2 emisijas risks.

Priekšlikumā, kurā ierosināts grozīt Enerģijas nodokļu direktīvu, ir uzlabota biomasas
aplikšana ar nodokli, ja tās energoietilpība ir mazāka par tās daudzumu, kas ļautu izbeigt 
diskrimināciju nodokļu jomā attiecībā uz biomasu salīdzinājumā ar fosilajiem 
energoresursiem. Tas ir piemērots brīdis, lai aicinātu iedalīt biomasai nozīmīgāku vietu 
dalībvalstu izmantojamo energoresursu kopumā, jo biomasa ir ne tikai nefosilās enerģijas 
avots, bet, to ražojot, rodas arī oglekļa dioksīds. No tā paša nodokļu aspekta raugoties — lai 
gan novirzoties no Enerģijas nodokļu direktīvas darbības jomas —, ir svarīgi panākt ļoti 
atšķirīgo PVN likmju saskaņošanu, kuras dalībvalstis (jo īpaši robežvalstis) piemēro 
biomasai, lai nepieļautu iespējamās „robežas efektu” izpausmes dažādu Kopienas reģionu un 
valstu starpā, attīstot biomasas ražošanu.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs prasa iekļaut Eiropas Parlamentu to iestāžu vidū, kuras 
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Eiropas Komisijai ir jāinformē par Enerģijas nodokļu direktīvas īstenošanu piecu gadu laikā 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, un atzinīgi vērtē to, ka aplūkojamajā direktīvā iekļauto 
izmaiņu pilnīgai piemērošanai ir noteikts pārējas laiks līdz 2023. gadam.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tāpēc jāizstrādā noteikumi enerģijas 
aplikšanai ar nodokļiem, ko veido divi 
elementi: CO2 nodoklis un vispārējs 
enerģijas patēriņa nodoklis. Lai enerģijas 
nodokļus pielāgotu ES sistēmas darbībai, 
kas noteikta Direktīvā 2003/87/EK, 
dalībvalstīm skaidri jānodala šie divi 
elementi. Tas arī ļaus noteikt atsevišķu 
pieeju degvielai/kurināmajam, kas ir 
biomasa vai kas ir iegūts no biomasas.

(5) Tāpēc jāizstrādā noteikumi enerģijas 
aplikšanai ar nodokļiem, ko veido divi 
elementi: CO2 nodoklis un vispārējs 
enerģijas patēriņa nodoklis. Lai enerģijas 
nodokļus pielāgotu ES sistēmas darbībai, 
kas noteikta Direktīvā 2003/87/EK, 
dalībvalstīm skaidri jānodala šie divi 
elementi. Tas arī ļaus noteikt atsevišķu 
pieeju degvielai/kurināmajam, kas ir 
biomasa vai kas ir iegūts no biomasas, 
ņemot vērā tās/tā priekšrocības, jo 
tādējādi tiek iegūta atjaunojamā enerģija, 
kas ir lēta un gandrīz nerada 
siltumnīcgāzu efektu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
15. panta 3. punktu dalībvalstis 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā var 
piemērot ne tikai noteikumus, ko vispārīgi 
piemēro izmantošanai uzņēmējdarbībai, bet 
arī nulles nodokļu līmeni. Pārbaudot šo 

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
15. panta 3. punktu dalībvalstis 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā var 
piemērot ne tikai noteikumus, ko vispārīgi 
piemēro izmantošanai uzņēmējdarbībai, bet 
arī nodokļu nulles likmi ar mērķi 
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iespēju, tika konstatēts, ka — ciktāl runa ir 
par vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem — tās saglabāšana būtu 
pretrunā ar plašākiem ES politikas 
mērķiem, ja vien šāda iespēja nav saistīta 
ar prasību nodrošināt progresu 
energoefektivitātes jomā. Attiecībā uz CO2
nodokļiem režīms attiecīgajām nozarēm 
jāsalāgo ar noteikumiem, kurus piemēro 
rūpniecības nozarēm.

nodrošināt minēto nozaru ekonomisko 
dzīvotspēju, kuru darbību jau tagad 
apgrūtina augstas sociālās, augu veselības 
un vides jomas prasības, ko tirgus nespēj 
pietiekamā mērā kompensēt. Neraugoties 
uz to, pārbaudot šo iespēju, tika konstatēts, 
ka — ciktāl runa ir par vispārējiem 
enerģijas patēriņa nodokļiem — tās 
saglabāšana būtu pretrunā plašākiem ES 
politikas mērķiem, ja vien šāda iespēja nav 
saistīta ar prasību dalībvalstīm nodrošināt 
progresu energoefektivitātes jomā. Šādam 
progresam energoefektivitātes jomā jābūt 
pietiekami ilglaicīgam, un tas būtu 
jāplāno un jāuzrauga valsts iestādēm. 
Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt 
tehniskus norādījumus šo nozaru 
uzņēmējiem, ja tiks noteiktas papildu 
prasības energoefektivitātes jomā saistībā 
ar samazinātām nodokļu likmēm.
Attiecībā uz CO2 nodokļu režīmu, ko 
piemēro attiecīgajām nozarēm, tajā ir 
jāņem vērā konkrētās oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas spējas, tā pārvirzes risks 
katrā no šīm nozarēm un apakšnozarēm, 
kā arī iespējamā ietekme uz to ražīgumu 
un dzīvotspēju. Atbrīvojumu vajadzētu 
noteikt nozarēm ar augstu oglekļa 
piesaistes spēju, kuras ražo biomasu. 
Reģionos, kuros pastāv ārkārtīgi lielas 
iespējas ražot enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem, ir ļoti svarīgi veicināt 
lauksaimniecības un lopkopības 
enerģētisko neatkarību.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Biomasas ražošanai ir stratēģiska 
nozīme gan attiecībā uz dalībvalstīs 
nākotnē izmantojamo energoresursu 
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struktūru, gan attiecībā uz tādu stratēģiju 
izstrādi, kuras ļaus no biomasas iegūt 
produktus ar augstu pievienoto vērtību un 
izveidot ekonomiku ar zemu CO2 emisijas 
līmeni, jo biomasas ražošana palīdz saistīt 
CO2. Tādēļ dalībvalstīm nevajadzētu 
piemērot pārāk atšķirīgas nodokļu, tostarp 
PVN, likmes, lai nepieļautu iespējamo 
„robežas efektu” dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Būtu jānosaka, ka dalībvalstīm ir 
jāattīsta bioenerģijas veidi, pamatojoties
uz sabiedrības ekonomiskajām 
vajadzībām un tās interesēm. Būtu 
jāmudina dalībvalstis piemērot labvēlīgu 
nodokļu režīmu otrās paaudzes 
biokurināmā un biodegvielas patēriņam. 
Ir svarīgi, lai Komisija un dalībvalstis 
piešķirtu īpašu prioritāti otrās paaudzes
biokurināmā un biodegvielas pētījumiem, 
tādējādi uzlabojot efektivitāti un faktiskās 
izmaksas, un ievērojami palielinātu 
finansējumu pētniecībai un tehnoloģiju 
izstrādei; ir jāņem vērā zemes 
izmantojuma eventuālās izmaiņas un 
biotopu pārveidošana.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, 

(28) Reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 
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īpaši pārbaudot minimālos CO2 nodokļu 
līmeņus, ņemot vērā emisijas kvotu tirgus 
cenas attīstību ES, inovāciju un tehnoloģiju 
attīstības ietekmi un pamatojumu šajā 
direktīvā noteiktajai atbrīvošanai no 
nodokļiem un nodokļu samazināšanai, 
tostarp attiecībā uz degvielu, ko izmanto 
gaisa un jūras navigācijas nolūkā. Saraksts 
ar nozarēm vai apakšnozarēm, kuras 
uzskata par pakļautām nozīmīgam oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu 
liecību pieejamību.

direktīvas piemērošanu, jo īpaši pārbaudot 
minimālās CO2 nodokļu likmes, ņemot vērā 
emisijas kvotu tirgus cenas izmaiņas 
Eiropas Savienībā, inovāciju un 
tehnoloģiju attīstības ietekmi un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļiem un nodokļu 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
pārvadājumos. Saraksts ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kuras uzskata par 
pakļautām nozīmīgam oglekļa emisijas
pārvirzes riskam, regulāri jāpārskata, jo 
īpaši ņemot vērā jaunākās atziņas.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 2. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā izmantotā biomasas 
definīcija neskar atšķirīgas definīcijas 
izmantošanu dalībvalstu tiesību aktos, to 
izmantojot citiem mērķiem nekā šajā 
direktīvā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii daļa
Direktīva 2003/96/EK
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atbilst KN kodam 2207, 2208 90 91 un 
2208 90 99, ja šos produktus paredzēts 
izmantot par kurināmo vai motordegvielu
un tie ir denaturēti saskaņā ar 
Direktīvas 92/83/EK 27. panta 1. punkta 

i) atbilst KN kodam 2207, 2208 90 91 un 
2208 90 99, ja šos produktus paredzēts 
izmantot kā kurināmo vai motordegvielu;
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a) un b) apakšpunktu;
Pamatojums

Ierosinātais ierobežojums attiecībā uz denaturēta etilspirta definīciju 2. panta i) apakšpunktā 
nav savienojams ar pastāvošo tirgus praksi un bioetanola definīciju dalībvalstu tiesību aktos, 
piemēram, Zviedrijā, Austrijā un Vācijā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1 pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Dalībvalstis var piemērot vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa nulles līmeni 
attiecībā uz energoproduktiem un 
elektroenerģiju, ko patērē 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā. Uz 
saņēmējiem attiecina nosacījumus, kas
izraisīs energoefektivitātes pieaugumu
tādā apjomā, lai tā būtu lielā mērā 
ekvivalenta efektivitātei, kādu sasniegtu, ja 
tiktu ievērotas Savienības minimālās 
standartlikmes.”

„3. Dalībvalstis var piemērot vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa nulles likmi
energoproduktiem un elektroenerģijai, ko 
patērē lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā. 
Dalībvalstis kopā ar nodokļu atlaides 
saņēmējiem izstrādā konkrētas stratēģijas,
kurām jānodrošina energoefektivitātes 
pieaugums tādā apjomā, lai tā būtu lielā 
mērā ekvivalenta efektivitātei, kādu 
sasniegtu, piemērojot Savienības 
minimālās standartlikmes.”

Pamatojums

Ir svarīgi, lai energoefektivitāte, kas panākta, uzlabojot nodokļu režīmu, tiktu koordinēta no 
valstu puses, tām sadarbojoties ar attiecīgo nozari, izstrādājot konkrētas stratēģijas, nosakot 
piemērotus īstenošanas termiņus un paredzot zināmu elastību, kā arī atvieglojot vajadzīgos 
ieguldījumus, kas ļautu reāli panākt enerģijas ietaupījumus, jo tas nav iedomājams bez valsts 
atbalsta, valstij veicot ikgadējus ieguldījumus. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1 pants – 13. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodokļu atvieglojuma 
saņēmējiem, tostarp mazām un vidējām 
saimniecībām, sniedz vispusīgus 
norādījumus par energoefektivitātes 
prasību ievērošanu saistībā ar 
pazeminātām nodokļa likmēm.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i daļa
Direktīva 2003/96/EK
16. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2030. gada 1. janvārim dalībvalstis var 
piemērot atbrīvojumu no vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa vai samazinātu 
šāda nodokļa likmi, veicot fiskālo kontroli, 
šīs direktīvas 2. pantā minētajiem ar 
nodokli apliekamajiem produktiem, ja šie 
produkti ir izgatavoti no viena vai 
vairākiem turpmāk minētajiem produktiem 
vai satur šādus produktus un ja attiecībā 
uz Direktīvas 2009/28/EK 2. pantā h) un 
i) punktā definētajām biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem 
tie atbilst Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem:

1. Dalībvalstis, nodrošinot fiskālo 
kontroli, var piemērot atbrīvojumu no 
enerģijas patēriņa nodokļa vai samazinātu 
šā nodokļa likmi 2. pantā minētajiem ar 
nodokli apliekamajiem produktiem, ja tie ir 
izgatavoti no viena vai vairākiem turpmāk 
minētajiem produktiem vai satur tos:

Pamatojums

Mūsu mērķis ir atjaunot Direktīvas 2003/96/EK 16. panta garu. Biodegviela būs ievērojams 
ieguldījums ES centienos sasniegt savus mērķus klimata un enerģētikas jomā. Jāļauj 
dalībvalstīm laist tirgū degvielu, kuras sastāvā ir biodegviela. Nodokļu politika ir svarīgs 
instruments gadījumos, kad tirgū pirmo reizi nonāk jauna degviela.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/96/EK
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Portugāle energoproduktiem un 
elektroenerģijai, ko patērē autonomajos 
reģionos Azoru salās un Madeirā, var 
piemērot zemākus vispārējā enerģijas 
patēriņa nodokļu līmeņus nekā šajā 
direktīvā noteiktie minimālie nodokļu 
līmeņi, lai kompensētu transporta 
izmaksas, kas rodas, jo šie reģioni ir 
izklaidus un atrodas salās.

3. Spānija un Portugāle energoproduktiem 
un elektroenerģijai, ko attiecīgi patērē 
Kanāriju un Baleāru salu autonomajās 
kopienās un Azoru salu un Madeiras 
autonomajos reģionos, var piemērot 
zemākas vispārējā enerģijas patēriņa 
nodokļu likmes nekā šajā direktīvā 
noteiktās minimālās nodokļu likmes, lai 
kompensētu transporta izmaksas, kas rodas 
saistībā ar to atrašanos uz salām un 
izkliedētību. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/96/EK
29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisija iesniedz 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu un attiecīgā gadījumā 
priekšlikumu par tās grozījumiem.

Reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un 
attiecīgā gadījumā priekšlikumu par tās 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/96/EK
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29. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkurā gadījumā sarakstu ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kuras uzskata par 
pakļautām nozīmīgam oglekļa emisiju
pārvirzes riskam šīs direktīvas 14.a panta 
nolūkā, regulāri pārskata, jo īpaši ņemot 
vērā jaunu liecību pieejamību.

Jebkurā gadījumā sarakstu ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kuras uzskata par 
pakļautām nozīmīgam oglekļa emisijas
pārvirzes riskam šīs direktīvas 14.a panta 
nolūkā, regulāri pārskata, jo īpaši ņemot 
vērā jaunu liecību pieejamību, šādu 
pārskatīšanu pirmo reizi veicot sešu 
mēnešu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.”
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