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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 
pamatnozari.

Tajā faktiski paredz izmaiņas nodokļu sistēmā attiecībā uz energoresursiem, kurus izmanto
lauksaimniecības nozarē. 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 novēroto 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 izdzīvošanu, 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 ieinteresēto nozari un kuru īstenošanas cikls var būt vairāku gadu garumā, 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 aicināt 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. Atgriežoties pie nodokļiem, ir svarīgi panākt, 
kaut arī nāktos iekļaut biomasu Enerģijas nodokļu direktīvas darbības jomā, ļoti atšķirīgo 
PVN likmju saskaņošanu, kuras dalībvalstis (jo īpaši robežvalstis) piemēro biomasai, lai 
nepieļautu iespējamās „robežas efektu” izpausmes starp dažādiem Kopienas reģioniem un 
valstīm, attīstot biomasas ražošanu.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs prasa iekļaut Eiropas Parlamentu to iestāžu vidū, kuras 



PE469.986v01-00 4/10 PA\874681LV.doc

LV

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 projekts
20. apsvērums

Padomes projekts 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 
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.

(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, lai nodrošinātu 
lauku saimniecību ekonomisko 
dzīvotspēju, kuru darbību jau tagad 
apgrūtina stingrās prasības sociālajā, 
augu aizsardzības un vides jomā, un 
kuras nesaņem pietiekamu kompensāciju 
tirgū. Pārbaudot šo iespēju, tomēr 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, kas tajā pašā 
laikā vidējā termiņā samazinās pastāvīgās 
ražošanas izmaksas šajās nozarēs. Šos 
pasākumus energoefektivitātes jomā 
vajadzētu plānveidīgi ieviest pietiekami 
ilgā laika posmā, vairāku gadu garumā, 
nodrošinot tiem valsts struktūru 
uzraudzību. Attiecībā uz CO2 nodokļu 
režīmu, ko piemēro attiecīgajām nozarēm, 
tajā ir jāņem vērā oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas iespējas, kā 
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arī tā noplūdes risks, kas raksturīgs katrai 
no šīm nozarēm un apakšnozarēm.

Or. es

Pamatojums

Lauksaimniekiem jau tagad ir jāpilda vesela virkne prasību attiecībā uz ražošanu un vides 
ilgtspējību un ir jāpieskaņojas uzraudzības mehānismiem un sankcijām, kas saistītas ar KLP 
ierobežojošajiem nosacījumiem, turklāt viņiem ir jārēķinās ar lauksaimniecībā izmantojamās 
dīzeļdegvielas cenas pieaugumu. 

Tātad ir jāatbalsta energotaupības pasākumi, ja vien tie neapdraud lauku saimniecību 
rentabilitāti un ja tiek ņemti vērā darba apstākļi, kādos strādā lauksaimnieki.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas projekts
21.a apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(21a) Biomasas ražošanai ir stratēģiska 
nozīme gan attiecībā uz dažādu 
energoresursu izmantošanu dalībvalstīs 
nākotnē, gan saistībā ar stratēģijām, kas 
ļauj izveidot sabiedrību ar zemu CO2
emisijas līmeni, ņemot vērā, ka biomasas 
ražošana ir CO2 avots; tātad visām 
dalībvalstīm ir jāpiemēro līdzīga vispārējo 
nodokļu, tostarp PVN, likme, ņemot vērā 
iespējamās „robežas efektu” izpausmes 
starp dalībvalstīm vai pat atšķirīgu 
biomasas ražošanas attīstību dažādās 
dalībvalstīs.

Or. es

Pamatojums

Aplūkojamās direktīvas mērķis ir uzlabot biomasas, kā enerģijas avota, aplikšanu ar nodokli 
salīdzinājumā ar citiem energoproduktiem, par pamatu ņemot tās siltumietilpību. Tomēr PVN 
likmes, ko piemēro biomasai dažādās dalībvalstīs, ļoti atšķiras — dažas valstis piemēro 
pazeminātu vai ļoti pazeminātu likmi, citas piemēro vispārējo likmi. Tātad pastāvošās 
atšķirības veicina „robežas efektus”, kas ietekmē biomasas izmantošanu un var nelabvēlīgi 
ietekmēt dalībvalstīs izmantojamo energoresursu dažādošanu.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas projekts
25.a apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(25a) Ir jāmudina dalībvalstis noteikt tādu 
nodokļu režīmu, kas labvēlīgi ietekmē 
otrās paaudzes biokurināmā un 
biodegvielas patēriņu. Ir svarīgi, lai 
Komisija piešķirtu īpašu prioritāti otrās 
paaudzes biokurināmā un biodegvielas 
pētījumiem, tādējādi uzlabojot efektivitāti 
un faktiskās izmaksas, un ievērojami 
palielinātu finansējumu pētniecībai un 
tehnoloģiju izstrādei.

Or. es

Grozījums Nr. 4

Direktīvas projekts
28. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, 
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 
emisijas pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunas 
atziņas.

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par šīs 
direktīvas piemērošanu, īpaši pārbaudot 
minimālās CO2 nodokļu likmes, 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 
pārvadājumos. Saraksts ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kuras uzskata par 
pakļautām nozīmīgam oglekļa emisijas 
pārvirzes riskam, regulāri jāpārskata, 
ņemot vērā jaunas atziņas. Komisija jo 
īpaši izvērtē oglekļa emisijas pārvirzes 
risku lauksaimniecības nozarē un 
vajadzības gadījumā sešu mēnešu laikā 
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pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā iesniedz 
Padomei un Eiropas Parlamentam 
priekšlikumu ar mērķi attiecīgi papildināt 
to nozaru sarakstu, kurās pastāv liels 
oglekļa emisijas pārvirzes risks. 

Or. es

Pamatojums

Dans la "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon de 2050" (COM(2011)112 final), la Commission a reconnu que l'agriculture doit 
être considérée comme un secteur exposé au risque de fuite de carbone. La directive à 
l'examen renvoie, dans son article 14 bis, paragraphe 5, à une liste des secteurs considérés 
comme tels, reprise à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE établissant 
un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Il est indispensable que la 
Commission présente une proposition de modification incluant le secteur primaire dans ladite 
liste afin que, en vertu de la directive à l'examen, celui-ci puisse accéder aux avantages 
fiscaux qu'elle prévoit.

Grozījums Nr. 5

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

Padomes projekts Grozījums

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

Or. es
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Grozījums Nr. 6

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

Padomes projekts Grozījums

b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

„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
attiecībā uz energoproduktiem un 
elektroenerģiju, ko patērē 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā. 
Dalībvalstis kopā ar saņēmējiem izstrādā 
konkrētas stratēģijas, kas ļauj panākt
energoefektivitātes pieaugumu tādā 
apjomā, lai tā būtu lielā mērā ekvivalenta 
efektivitātei, kādu sasniegtu, ja tiktu 
ievērotas Savienības minimālās 
standartlikmes.”

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi, lai energoefektivitāte, kas panākta, uzlabojot nodokļu režīmu, tiktu koordinēta no 
valstu puses, tām sadarbojoties ar ieinteresēto 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. 7

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

Padomes projekts Grozījums

3. Portugāle energoproduktiem un 
elektroenerģijai, ko patērē autonomajos 
reģionos Azoru salās un Madeirā, var 
piemērot zemākus vispārējā enerģijas 

3. Spānija un Portugāle energoproduktiem 
un elektroenerģijai, ko attiecīgi patērē 
Kanāriju un Baleāru salu autonomajās 
kopienās un autonomajos reģionos Azoru 
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patēriņa nodokļu līmeņus nekā šajā 
direktīvā noteiktie minimālie nodokļu 
līmeņi, lai kompensētu transporta 
izmaksas, kas rodas, jo šie reģioni ir 
izklaidus un atrodas salās.

salās un Madeirā, var piemērot zemākas
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu likmes
nekā šajā direktīvā noteiktās minimālās
nodokļu likmes, lai kompensētu transporta 
izmaksas, kas rodas, jo šie reģioni ir 
izklaidus un atrodas salās. 

Or. es

Grozījums Nr. 8

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 9

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

Padomes projekts 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, kurās, kā uzskata pastāv 
nozīmīgs oglekļa emisijas pārvirzes risks
šīs direktīvas 14.a panta nozīmē, regulāri 
pārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu liecību 
pieejamību, pirmo reizi to pārskatot pēc 
sešiem mēnešiem, minētajai direktīvai 
stājoties spēkā.” 
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Or. es


