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ĪSS PAMATOJUMS

Parasti energoresursus apliek ar nodokļiem vairāku iemeslu dēļ — tie pirmām kārtām domāti
ieņēmumu gūšanai, kā arī patērētāju paradumu ietekmēšanai, mudinot cilvēkus efektīvāk 
izmantot energoresursus un izvēlēties ekoloģiski tīrākus enerģijas avotus.

Energoresursu nodokļi ir visās ES dalībvalstīs, un tie zināmā mērā tiek saskaņoti ES līmenī. 
Viens no pašlaik spēkā esošās 2003. gada Enerģijas nodokļu direktīvas mērķiem bija novērst 
konkurences traucējumus enerģētikas nozares iekšējā tirgū.
Kopš Enerģijas nodokļu direktīvas pieņemšanas ir radikāli mainījušās politikas 
pamatnostādnes (Eiropadomes 2008. gada marta sanāksme, ANO Klimata pārmaiņu 
konference Kankūnā 2010. gada novembrī un decembrī). Enerģētikas un klimata pārmaiņu 
jomā ir noteikti konkrēti un vērienīgi politikas mērķi līdz 2020. gadam.

Komisija savā priekšlikuma projektā mēģina saskaņot četras atšķirīgas jomas, kas skar 
klimata pārmaiņas, energoefektivitāti, iekšējo tirgu un izaugsmes un nodarbinātības 
veicināšanu.

Komisija ierosina sadalīt enerģijas nodokli divās daļās, no kurām viena būs atkarīga no CO2
satura, bet otrā — no energoietilpības.

Ņemot vērā pašlaik notiekošās diskusijas par iespējamo ES pašu resursu sistēmas izveidi 
nākotnē1, Komisijas priekšlikums ir atzinīgi vērtējams no budžeta viedokļa, jo daļu no 
iespējamā CO2 nodokļa varētu daļēji izmantot šo pašu resursu veidošanai nākotnē. Atzinuma 
sagatavotājai šķiet svarīgi papildus minētajai saiknei ar ES budžetu arī ņemt vērā Komisijas 
priekšlikuma ietekmi uz sociālo jomu.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) CO2 nodokli var arī uzskatīt par 
vienu no iespējamiem faktoriem, kas 
nākotnē veidos pašu resursu sistēmu 
Eiropas Savienības budžetā, lai 

                                               
1 COM(2011)0500; Reformas projekts „Eiropas izaugsme“, ko sagatavojuši Alain Lamassoure, Jutta Haug un 
Guy Verhofstadt.
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samazinātu dalībvalstu iemaksas un 
palīdzētu cīņā pret klimata pārmaiņām.

Pamatojums

Jau sākotnēji Eiropas Kopienu dibināšanas līgumos pausta doma par Eiropas Savienības 
pilnīgu finansēšanu no pašu resursiem. Šāda CO2 nodokļa un cita iespējama nodokļu 
komponenta daļēja izmantošana būtu saskaņā ar šo juridisko pamatu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumi, ko piešķir 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, var būt daļa no dalībvalstu 
noteiktajiem sociālajiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem, iespēja piemērot 
šādus atbrīvojumus vai samazinājumus 
jāpaplašina, to attiecinot uz visiem 
energoproduktiem, kurus izmanto par
kurināmo, un elektroenerģiju. Lai 
nodrošinātu to, ka nodokļu atbrīvojumu un 
samazinājumu ietekme uz iekšējo tirgu uz
ierobežota, tos piemēro tikai darbībai, kas 
nav uzņēmējdarbība.

(17) Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumi, ko piešķir 
trūcīgām mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, var būt daļa no dalībvalstu 
noteiktajiem sociālajiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoresursiem, iespēja 
piemērot šādus atbrīvojumus vai 
samazinājumus jāpaplašina, tos attiecinot 
uz visiem energoproduktiem, kurus 
izmanto kā kurināmo, uz elektroenerģiju 
un motordegvielu. Lai nodrošinātu to, ka 
nodokļu atbrīvojumu un samazinājumu 
ietekme uz iekšējo tirgu ir ierobežota, tos 
nepiemēro uzņēmējdarbībai.

Pamatojums
Ņemot vērā pieejamos līdzekļus, ierosinātā energoresursu aplikšana ar nodokli nākotnē būs 
nesamērīgi smags slogs trūcīgām mājsaimniecībām salīdzinājumā ar mājsaimniecībām, 
kurām ir vidēji un lieli ienākumi. Lai nodrošinātu vajadzīgo profesionālo un individuālo 
mobilitāti, būtu lietderīgi paredzēt nodokļa atvieglojumus arī attiecībā uz degvielu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz (28) Reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 
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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 
emisiju pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu 
liecību pieejamību.

2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas piemērošanu, īpaši pārbaudot 
CO2 nodokļu minimālās 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, jo 
īpaši ņemot vērā jaunākās atziņas. 
Komisijai arī vajadzētu uzraudzīt tirgu, lai 
panāktu enerģijas tirgus pārredzamību un 
nepieļautu tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas nelabvēlīgo ietekmi uz 
patērētājiem.

Pamatojums
CO2 nodokļa ieviešanai var būt tālejoša ietekme uz vidi un nodokļu politiku Eiropas 
Savienībā, tāpēc ir jāparedz, ka obligāti jāziņo arī Parlamentam. Lai nodrošinātu politisko 
uzraudzību, ir jāsamazina ziņošanas termiņš.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) energoproduktiem, ko izmanto par
kurināmo, un elektroenerģijai, ja to 
izmanto mājsaimniecības un/vai 
organizācijas, kuras attiecīgās dalībvalstis 
atzinušas par labdarības organizācijām. 
Šādu labdarības organizāciju gadījumā 
dalībvalstis attiecina atbrīvojumu vai 
samazinājumu tikai uz izmantošanu citiem 
nolūkiem, nevis uzņēmējdarbībai. Ja notiek 
jaukta izmantošana, nodokļus piemēro 

h) energoproduktiem, ko izmanto kā
kurināmo, elektroenerģijai un 
motordegvielai, jo īpaši tad, ja to izmanto 
trūcīgas mājsaimniecības un/vai 
organizācijas, kuras attiecīgās dalībvalstis 
atzinušas par labdarības organizācijām. 
Šādu labdarības organizāciju gadījumā 
dalībvalstis attiecina atbrīvojumu vai 
samazinājumu tikai uz izmantošanu citiem 
nolūkiem, nevis uzņēmējdarbībai. Ja notiek 



PE469.857v02-00 6/8 AD\880044LV.doc

LV

proporcionāli katram izmantošanas 
veidam. Ja izmantošana nav nozīmīga, to 
var uzskatīt par nulli;

jaukta izmantošana, nodokļus piemēro 
proporcionāli katram izmantošanas 
veidam. Ja izmantošana ir nenozīmīga, to 
var neņemt vērā;

Pamatojums
Ņemot vērā pieejamos līdzekļus, ierosinātā energoresursu aplikšana ar nodokli nākotnē būs 
nesamērīgi smags slogs trūcīgām mājsaimniecībām salīdzinājumā ar mājsaimniecībām, 
kurām ir vidēji un lieli ienākumi. Lai nodrošinātu vajadzīgo profesionālo un individuālo 
mobilitāti, būtu lietderīgi paredzēt nodokļa atvieglojumus arī attiecībā uz degvielu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. daļa
Direktīva 2003/96/EK
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Energoietilpīgs uzņēmums” ir uzņēmums, 
kas minēts 11. pantā, kurā energoproduktu 
un elektroenerģijas iepirkumi sasniedz 
vismaz 3,0 % no produkcijas vērtības, vai 
valsts enerģijas nodoklis, kas jāmaksā, 
sasniedz vismaz 0,5 % no pievienotās 
vērtības. Šajā definīcijā dalībvalstis var 
piemērot ierobežojošākus jēdzienus, 
ietverot pārdošanas vērtību, procesa un 
nozares definīcijas.

„Energoietilpīgs uzņēmums” ir uzņēmums, 
kas minēts 11. pantā, kurā energoproduktu 
un elektroenerģijas iepirkumi sasniedz 
vismaz 5,0 % no produkcijas vērtības, vai 
valsts enerģijas nodoklis, kas jāmaksā, 
sasniedz vismaz 0,5 % no pievienotās 
vērtības. Šajā definīcijā dalībvalstis var 
piemērot ierobežojošākus jēdzienus, 
ietverot pārdošanas vērtību, procesa un 
nozares definīcijas.

Pamatojums
Noteiktais 3 % slieksnis ir pārāk zems, tātad tas attieksies uz ļoti daudziem uzņēmumiem. Līdz 
ar to tas radīs nesamērīgu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 6

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

Pamatojums
CO2 nodokļa ieviešanai var būt tālejoša ietekme uz vidi un nodokļu politiku Eiropas 
Savienībā, tāpēc ir jāparedz, ka obligāti jāziņo arī Parlamentam. Lai nodrošinātu politisko 
uzraudzību, ir jāsamazina ziņošanas termiņš.
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