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Grozījums Nr. 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
-

Noraidījuma priekšlikums

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Padomes Direktīva 2003/96/EK tika 
pieņemta, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību attiecībā uz 
energoproduktu un elektroenerģijas 
aplikšanu ar nodokli. Saskaņā ar līguma 
6. pantu šajā direktīvā integrētas vides 
aizsardzības prasības, īpaši ņemot vērā 
Kioto protokolu.

(1) Padomes Direktīva 2003/96/EK tika 
pieņemta, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību attiecībā uz 
energoproduktu un elektroenerģijas 
aplikšanu ar nodokli. Saskaņā ar līguma 
6. pantu šajā direktīvā integrētas vides 
aizsardzības prasības, īpaši ņemot vērā 
Kioto protokolu. Ir svarīgi, ka saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
9. pantu ir jāpārliecinās, vai pietiekami 
tiek ņemta vērā sabiedrības veselības 
aizsardzība, piemēram, gaisa 
piesārņojuma kontekstā.

Or. nl

Grozījums Nr. 23
Hans-Peter Martin
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Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ņemot vērā to, ka enerģijas aplikšana 
ar nodokļiem Eiropas Savienībā ir tik 
plašs un svarīgs jautājums, ir svarīgi, lai 
mērķi, kas noteikti Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Lēmumā Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai1 kalpotu kā 
svarīgs pamats Kopienas 
pamatnosacījumu pārstrukturēšanai 
attiecībā uz nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai, jo 
tikai šādi var pienācīgi ņemt vērā mērķus 
klimata un vides politikas jomā. Lai 
saglabātu nākamajām paaudzēm 
dzīvotspējīgu vidi, saistībā ar plānoto 
enerģijas nodokļu pārstrukturēšanu 
mērķim samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas jānosaka prioritāte attiecībā pret 
atsevišķo dalībvalstu enerģētikas un 
rūpniecības politikas mērķiem.
_____________
1 OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Lai iekšējais tirgus enerģētikas jomā 
darbotos atbilstoši un efektīvi, visas 
Savienības iniciatīvas un tiesību akti
saistībā ar šo jomu pastāvīgi un rūpīgi 
jāsaskaņo. Ne tikai pārskatītā 
Direktīva 2003/96/EK jāsaskaņo ar 
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pārējām politikām enerģētikas jomā. Šīs 
politikas arī atbilstīgi jāpielāgo enerģijas 
nodokļu sistēmai. Konsekvences trūkums 
traucētu īstenot Savienības ilgtermiņa 
mērķus, lai izveidotu gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi.

Or. en

Pamatojums

Enerģētika ir joma, kurā ir bijusi liela politiskā aktivitāte daudzu gadu garumā, taču dažādu 
iniciatīvu saskaņošana ir bijusi nepietiekama. Pašlaik ir nepieciešamība veidot saskaņotāku 
pieeju ― veidojot sinerģiju un novēršot neatbilstības.

Grozījums Nr. 25
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Nodokļu uzlikšana energoproduktiem 
jāīsteno tehnoloģiski neitrāli, lai dotu 
iespēju attīstīties jaunām tehnoloģijām.

Or. nl

Grozījums Nr. 26
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Šī direktīvas pārskatīšana jāveic 
kontekstā ar nodokļu reformu vides jomā 
un stratēģiju „Eiropa 2020”. Ja 
dalībvalstis nolemj ieviest pārskatīto 
direktīvu veidā, kas rada ieņēmumu 
palielināšanos, papildu resursi vismaz 
daļēji jānovirza ilgtspējīgu darbavietu 
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izveides un izaugsmes veicināšanai, 
taisnīgi un līdzsvaroti samazinot nodokļus 
par darbaspēku. Novirzot nodokļu 
uzlikšanas ietekmi no viena ražošanas 
faktora (darbaspēka) uz citu (enerģija), 
nodarbinātības stāvoklis uzlabotos un 
emisiju apjoms samazinātos, neskarot 
negatīvi Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Pārskatītajai direktīvai jābūt svarīgam elementam, veicinot videi nekaitīgas pārvērtības: cīņa 
pret klimata pārmaiņām, jaunu, videi draudzīgu darbavietu radīšana, tīrāku tehnoloģiju 
attīstības paātrināšana, kā arī energoefektivitātes un ietaupījumu palielināšana. Videi 
nekaitīga izaugsme ir ļoti svarīga Eiropas uzņēmumiem, lai tie spētu aizsargāt savu pozīciju
pasaules tirgū. Svarīgi, ka pārvērtības jāveicina, izveidojot gudrāku ― nevis 
apgrūtinošāku ― nodokļu struktūru.

Grozījums Nr. 27
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nodokļi saistībā ar CO2 emisijām var 
būt rentabls instruments dalībvalstīm, lai 
sasniegtu siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumu atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Lēmumam 406/2009/EK par 
dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai 
izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisiju 
samazināšanas jomā līdz 2020. gadam 
attiecībā uz avotiem, uz kuriem neattiecas 
ES sistēma saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 

(3) Nodokļi saistībā ar CO2 emisijām 
parasti ir rentabls instruments 
dalībvalstīm, lai sasniegtu siltumnīcefekta 
gāzu samazinājumu atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Lēmumam 406/2009/EK par 
dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai 
izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisiju 
samazināšanas jomā līdz 2020. gadam 
attiecībā uz avotiem, uz kuriem neattiecas 
ES sistēma saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
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groza Padomes Direktīvu 96/61/EK. 
Ņemot vērā CO2 nodokļu iespējamo lomu, 
iekšējā tirgus pienācīgas darbības 
nodrošināšanai nepieciešami kopēji šādu 
nodokļu noteikumi.

groza Padomes Direktīvu 96/61/EK. 
Ņemot vērā CO2 nodokļu esošo un
iespējamo lomu, iekšējā tirgus pienācīgas 
darbības nodrošināšanai nepieciešami 
kopēji šādu nodokļu noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau ir ieviesti labi funkcionējoši un rentabli CO2 nodokļu režīmi.

Grozījums Nr. 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nodokļi saistībā ar CO2 emisijām var 
būt rentabls instruments dalībvalstīm, lai 
sasniegtu siltumnīcefekta gāzu 
samazinājumu atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Lēmumam 406/2009/EK par 
dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai 
izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas 
efektu izraisošu gāzu emisiju 
samazināšanas jomā līdz 2020. gadam 
attiecībā uz avotiem, uz kuriem neattiecas 
ES sistēma saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK. 
Ņemot vērā CO2 nodokļu iespējamo lomu, 
iekšējā tirgus pienācīgas darbības 
nodrošināšanai nepieciešami kopēji šādu 
nodokļu noteikumi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Tomēr jāatceras, ka dalībvalstu 
ekonomikas atšķiras attiecībā uz 
energoavotu sadalījumu un ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas process jāatbalsta saskaņā 
ar fiskālās neitralitātes principu, 
nodrošinot, ka tas negatīvi neskar 
attiecīgo ekonomiku konkurētspēju. Šajā 
direktīvā vērā ņemts tas, ka daudzas 
dalībvalstis pašlaik izstrādā ilgtermiņa, 
optimālas energoavotu sadalījuma 
stratēģijas, kas tām dos iespēju, 
piemēram, virzīties uz zemu emisiju 
ekonomikām, kas savukārt tām ļaus 
atbilst ES tiesību aktos noteiktajiem 
izaicinājumiem klimata jomā. Ievērojot 
ietvertās likumīgās sociālās un 
ekonomiskās intereses, jānodrošina 
dalībvalstīm rīcības brīvība, ja runa ir par 
nodokļu piemērošanu attiecībā uz CO2
emisijām. Šādas rīcības brīvības 
sniegšana dalībvalstīm nozīmē to, ka tās 
var brīvi/fakultatīvi izvēlēties, kā izmantot 
emisiju komponenti, nosakot nodokļu 
likmi energoproduktiem un 
elektroenerģijai.

Or. pl

Grozījums Nr. 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tomēr dalībvalstīm — tāpat kā līdz šim (4) Arī dalībvalstīm — tāpat kā līdz šim —
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— jāļauj izmantot enerģijas nodokļi 
attiecībā uz kurināmo, motordegvielu un 
elektroenerģiju visdažādākajiem nolūkiem, 
ne tikai vai ne konkrēti siltumnīcefekta 
gāzu samazināšanai.

jāļauj izmantot enerģijas nodokļi attiecībā 
uz kurināmo, motordegvielu un 
elektroenerģiju visdažādākajiem nolūkiem, 
ne tikai vai ne konkrēti siltumnīcefekta 
gāzu samazināšanai.

Or. pl

Grozījums Nr. 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Enerģijas nodokļus nevajadzētu 
piemērot enerģijas reģenerācijai no 
atkritumiem un jo īpaši atkritumu 
izmantošanai par alternatīvu degvielu, 
ņemot vērā to, ka Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu mudina 
ražotājus un atkritumu apsaimniekotājus 
atbrīvoties no atkritumiem 
visenergoefektīvākajā un resursu ziņā 
vissaudzīgākajā veidā un nosaka prioritāti 
nevis apglabāšanai, bet gan reģenerācijai.

Or. de

Grozījums Nr. 32
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Dalībvalstīm arī jāsaglabā tiesības 
piemērot vispārējā enerģijas patēriņa 
nodokļa nulles līmeni attiecībā uz 
energoproduktiem un elektroenerģiju, ko 
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patērē lauksaimniecības, dārzkopības un 
akvakultūras darbos un mežsaimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 viens vai 
divi elementi, t.i., obligāts vispārējs 
enerģijas patēriņa nodoklis un neobligāts 
CO2 nodoklis.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Philippe De Backer

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.
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Eiropas Komisijai jāiesniedz ziņojums 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
pārbaudot, vai papildus CO2 emisijām 
vērā jāņem arī citu kaitīgu gāzu emisijas 
ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību.

Or. nl

Grozījums Nr. 35
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai 
no biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem degvielai, kas nav iegūta no 
biomasas, par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Attiecībā uz biomasu, biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas definēti 2. panta h) un i) punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
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enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, ir lielākā no 
attiecīgajām kategorijām. Tā kā šo 
produktu priekšrocības vides ziņā atšķiras 
atkarībā no tā, vai tie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces 
vērtības biomasai un no biomasas 
iegūtiem produktiem jāpiemēro tikai tad, 
kad šie kritēriji ir izpildīti.

energoresursu izmantošanas veicināšanu 
un kas neatbilst minētās direktīvas 
17. pantā noteiktajiem ilgtspējības 
kritērijiem, dalībvalstis piemēro atsauces 
CO2 emisijas koeficientu attiecībā uz 
līdzvērtīgo kurināmo vai motordegvielu, 
kā minimālie nodokļu līmeņi ir norādīti 
šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu traucēt dalībvalstīm attiecināt uz biomasas degvielām CO2 nodokļus tiktāl, cik 
tiek atspoguļots to CO2 emisiju neto dzīves cikls, ko rada šo degvielu ražošana, rafinēšana, 
transportēšana un izmantošana. Tas jāattiecina ne tikai uz biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem, bet arī uz cietiem biomasas kurināmajiem.

Grozījums Nr. 36
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
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saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai no 
biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 
enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, ir lielākā no 
attiecīgajām kategorijām. Tā kā šo 
produktu priekšrocības vides ziņā atšķiras 
atkarībā no tā, vai tie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces
vērtības biomasai un no biomasas 
iegūtiem produktiem jāpiemēro tikai tad, 
kad šie kritēriji ir izpildīti.

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai no 
biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 
enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Tā kā šo produktu 
priekšrocības vides ziņā atšķiras atkarībā 
no tā, vai tie atbilst attiecīgajiem 
ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces 
vērtības biomasai un no biomasas 
iegūtiem produktiem jāpiemēro tikai tad, 
ja šie kritēriji ir izpildīti. Biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas definēti 2. panta h) un i) punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, piemēro 
ilgtspējības kritērijus, kas noteikti minētās 
direktīvas 17. pantā. Attiecībā uz biomasas 
produktiem, kas nav biodegviela vai 
bioloģiskais šķidrais kurināmais, 
Komisija ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas iesniedz 
priekšlikumu par īpašiem ilgtspējības 
kritērijiem. Uzreiz pēc priekšlikuma 
apstiprināšanas šos īpašos ilgtspējības 
kritērijus piemēro minētajiem produktiem.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāattiecina ne tikai uz biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo, bet arī 
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uz cieto biomasas kurināmo. Nebūtu lietderīgi konsekventi ― kā Komisijas priekšlikumā ― 
attiecināt labvēlīgāku režīmu uz degvielu, kas iegūta no neilgtspējīgas cietās biomasas. Tā kā 
ilgtspējības loģika nedaudz atšķiras starp cieto biomasu un biodegvielu/bioloģisko šķidro 
kurināmo, jānosaka konkrēti kritēriji attiecībā uz cieto biomasu un tad jāievieš saskaņā ar šo 
direktīvu.

Grozījums Nr. 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK.
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai 
no biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 
enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Biodegvielas un bioloģiskie 

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem degvielai, kas nav iegūta no 
biomasas, par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Attiecībā uz biomasu, biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas definēti 2. panta h) un i) punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu, 
jebkādu biomasu, biodegvielu vai 
bioloģisko šķidro kurināmo, kas neatbilst
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šķidrie kurināmie, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, ir lielākā no 
attiecīgajām kategorijām. Tā kā šo 
produktu priekšrocības vides ziņā atšķiras 
atkarībā no tā, vai tie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces 
vērtības biomasai un no biomasas 
iegūtiem produktiem jāpiemēro tikai tad, 
kad šie kritēriji ir izpildīti.

minētās direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, dalībvalstis apliek 
ar nodokļiem atbilstoši atsauces CO2
emisijas koeficientam attiecībā uz 
līdzvērtīgu kurināmo vai motordegvielu, 
kā minimālie nodokļu līmeņi ir norādīti 
šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu traucēt dalībvalstīm attiecināt uz biomasas degvielām CO2 nodokļus tiktāl, cik 
tiek atspoguļots to CO2 emisiju neto dzīves cikls, ko rada šo degvielu ražošana, rafinēšana, 
transportēšana un izmantošana. Tas jāattiecina ne tikai uz biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo, bet arī uz cieto biomasas kurināmo. CO2 nodokļu uzlikšana biodegvielai un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem jāsaskaņo ar pieņemtajām pārmaiņām attiecībā uz 
ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 38
Hans-Peter Martin

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana. Šajā nolūkā, no vienas 
puses, izmanto atsauces CO2 emisijas 
koeficientu, kas noteikts Komisijas 
2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
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Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai no 
biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 
enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu, ir 
lielākā no attiecīgajām kategorijām. Tā kā 
šo produktu priekšrocības vides ziņā 
atšķiras atkarībā no tā, vai tie atbilst 
minētās direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces 
vērtības biomasai un no biomasas iegūtiem 
produktiem jāpiemēro tikai tad, kad šie 
kritēriji ir izpildīti.

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. No otras puses, 
pienācīga uzmanība jāpievērš arī ne tikai 
CO2 emisijām, kas rodas, ekspluatējot 
spēkstacijas, kuras ražo elektroenerģiju, 
bet arī emisijām, kas rodas to degvielu 
noārdīšanās procesā, kuras 
nepieciešamas enerģijas ieguvei 
spēkstacijās, kā arī to pārstrādei. Attiecībā 
uz vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem par atsauci kalpo enerģijas 
saturs dažādos energoproduktos un 
elektroenerģijā, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK par 
enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai no 
biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 
enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu, ir 
lielākā no attiecīgajām kategorijām. Tā kā 
šo produktu priekšrocības vides ziņā 
atšķiras atkarībā no tā, vai tie atbilst 
minētās direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces 
vērtības biomasai un no biomasas iegūtiem 
produktiem jāpiemēro tikai tad, kad šie 
kritēriji ir izpildīti.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisijas, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot atsauces CO2
emisijas koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai no 
biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 
enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, ir lielākā no 
attiecīgajām kategorijām. Tā kā šo 
produktu priekšrocības vides ziņā atšķiras 
atkarībā no tā, vai tie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces 

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz 
neobligātiem CO2 nodokļiem par atsauci 
kalpo CO2 emisijas, ko izraisa katra 
attiecīgā energoprodukta izmantošana, 
izmantojot atsauces CO2 emisijas 
koeficientu, kas noteikts Komisijas 
2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Šajā kontekstā jāņem vērā biomasas vai no 
biomasas iegūtu produktu vides 
priekšrocības. Šos produktus apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti 
Lēmumā 2007/589/EK biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem, un uz 
enerģijas saturu šādos produktos, kā 
noteikts Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, ir lielākā no 
attiecīgajām kategorijām. Tā kā šo 
produktu priekšrocības vides ziņā atšķiras 
atkarībā no tā, vai tie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
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vērtības biomasai un no biomasas iegūtiem 
produktiem jāpiemēro tikai tad, kad šie 
kritēriji ir izpildīti.

ilgtspējības kritērijiem, īpašās atsauces 
vērtības biomasai un no biomasas iegūtiem 
produktiem jāpiemēro tikai tad, kad šie 
kritēriji ir izpildīti.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) CO2 nodokļi jāpielāgo 
Direktīvas 2003/87/EK darbībai, lai šie 
nodokļi to efektīvi papildinātu. Ar šiem 
nodokļiem jāapliek visu veidu tādu 
energoproduktu izmantošanu (tostarp 
nolūkiem, kas nav izmantošana par 
kurināmo), kas izraisa CO2 emisijas no 
iekārtām minētās direktīvas izpratnē, ja uz 
attiecīgajām iekārtām neattiecas tajā pašā 
direktīvā noteiktā emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma. Tomēr, tā kā abu 
instrumentu izmantošana kopā nerosinātu 
samazināt emisijas, panākot zemāku 
līmeni, nekā kopumā sasniegts patlaban, 
izmantojot vienīgi emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, bet tikai palielinātu 
kopējās izmaksas saistībā ar šādu 
samazināšanu, CO2 nodokli nevajadzētu
piemērot patēriņam iekārtās, uz kurām 
attiecas Savienības sistēma.

(7) CO2 nodokļi jāpielāgo 
Direktīvas 2003/87/EK darbībai, lai šie 
nodokļi to efektīvi papildinātu. Ar šiem 
nodokļiem jāapliek visu veidu tādu 
energoproduktu izmantošanu (tostarp 
nolūkiem, kas nav izmantošana par 
kurināmo), kas izraisa CO2 emisijas no 
iekārtām minētās direktīvas izpratnē, ja uz 
attiecīgajām iekārtām neattiecas tajā pašā 
direktīvā noteiktā emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma. Tomēr, tā kā abu 
instrumentu izmantošana kopā nerosinātu 
samazināt emisijas, panākot zemāku 
līmeni, nekā kopumā sasniegts patlaban, 
izmantojot vienīgi emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, bet tikai palielinātu 
kopējās izmaksas saistībā ar šādu 
samazināšanu, CO2 nodokli nedrīkst
piemērot tiešajam un netiešajam 
patēriņam iekārtās, uz kurām attiecas 
Savienības sistēma. Dubults slogs dubultas 
nodokļu uzlikšanas un dubulta 
regulējuma veidā rada konkurences 
traucējumus un ir jāizslēdz.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) CO2 nodokļi jāpielāgo 
Direktīvas 2003/87/EK darbībai, lai šie 
nodokļi to efektīvi papildinātu. Ar šiem 
nodokļiem jāapliek visu veidu tādu 
energoproduktu izmantošanu (tostarp 
nolūkiem, kas nav izmantošana par 
kurināmo), kas izraisa CO2 emisijas no 
iekārtām minētās direktīvas izpratnē, ja uz 
attiecīgajām iekārtām neattiecas tajā pašā 
direktīvā noteiktā emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma. Tomēr, tā kā abu 
instrumentu izmantošana kopā nerosinātu 
samazināt emisijas, panākot zemāku 
līmeni, nekā kopumā sasniegts patlaban, 
izmantojot vienīgi emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, bet tikai palielinātu 
kopējās izmaksas saistībā ar šādu 
samazināšanu, CO2 nodokli nevajadzētu 
piemērot patēriņam iekārtās, uz kurām 
attiecas Savienības sistēma.

(7) CO2 nodokļi jāpielāgo 
Direktīvas 2003/87/EK darbībai, lai šie 
nodokļi to efektīvi papildinātu. Ar šiem 
nodokļiem jāapliek visu veidu tādu 
energoproduktu izmantošanu (tostarp 
nolūkiem, kas nav izmantošana par 
kurināmo), kas izraisa CO2 emisijas no 
iekārtām minētās direktīvas izpratnē, ja uz 
attiecīgajām iekārtām neattiecas tajā pašā 
direktīvā noteiktā emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma. Tomēr, tā kā abu 
instrumentu izmantošana kopā nerosinātu 
samazināt emisijas, panākot zemāku 
līmeni, nekā kopumā sasniegts patlaban, 
izmantojot vienīgi emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, bet tikai palielinātu 
kopējās izmaksas saistībā ar šādu 
samazināšanu, CO2 nodokli nevajadzētu 
piemērot patēriņam iekārtās, uz kurām 
attiecas Savienības sistēma, ja kvotas nav 
piešķirtas bez maksas.

Or. en

Pamatojums

Ir piemēroti izslēgt no oglekļa nodokļa nozares, kas nesaņem bezmaksas kvotas.

Grozījums Nr. 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) CO2 nodokļi jāpielāgo 
Direktīvas 2003/87/EK darbībai, lai šie 
nodokļi to efektīvi papildinātu. Ar šiem 

(7) CO2 nodokļi jāpielāgo 
Direktīvas 2003/87/EK darbībai, lai šie 
nodokļi to efektīvi papildinātu. Ar šiem 
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nodokļiem jāapliek visu veidu tādu 
energoproduktu izmantošanu (tostarp 
nolūkiem, kas nav izmantošana par 
kurināmo), kas izraisa CO2 emisijas no 
iekārtām minētās direktīvas izpratnē, ja uz 
attiecīgajām iekārtām neattiecas tajā pašā 
direktīvā noteiktā emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma. Tomēr, tā kā abu 
instrumentu izmantošana kopā nerosinātu 
samazināt emisijas, panākot zemāku 
līmeni, nekā kopumā sasniegts patlaban, 
izmantojot vienīgi emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, bet tikai palielinātu 
kopējās izmaksas saistībā ar šādu 
samazināšanu, CO2 nodokli nevajadzētu 
piemērot patēriņam iekārtās, uz kurām 
attiecas Savienības sistēma.

neobligātajiem nodokļiem jāapliek visu 
veidu tādu energoproduktu izmantošanu 
(tostarp nolūkiem, kas nav izmantošana par 
kurināmo), kas izraisa CO2 emisijas no 
iekārtām minētās direktīvas izpratnē, ja uz 
attiecīgajām iekārtām neattiecas tajā pašā
direktīvā noteiktā emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma. Tomēr, tā kā abu 
instrumentu izmantošana kopā nerosinātu 
samazināt emisijas, panākot zemāku 
līmeni, nekā kopumā sasniegts patlaban, 
izmantojot vienīgi emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, bet tikai palielinātu 
kopējās izmaksas saistībā ar šādu 
samazināšanu, CO2 nodokli nevajadzētu 
piemērot patēriņam iekārtās, uz kurām 
attiecas Savienības sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai 
tādi paši minimālie nodokļu līmeņi 
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam attiecībā uz visiem 
energoproduktiem konkrētajā lietojumā. 
Ja tādējādi tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, dalībvalstīm — arī 
fiskālās neitralitātes apsvēruma dēļ —
jānodrošina vienādi valsts nodokļu līmeņi 
visiem attiecīgajiem produktiem. Ja 
nepieciešams, jāparedz pārejas periodi šo 
līmeņu vienādošanai.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai 
tādi paši minimālie nodokļu līmeņi 
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam attiecībā uz visiem 
energoproduktiem konkrētajā lietojumā. 
Ja tādējādi tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, dalībvalstīm — arī 
fiskālās neitralitātes apsvēruma dēļ —
jānodrošina vienādi valsts nodokļu līmeņi
visiem attiecīgajiem produktiem. Ja 
nepieciešams, jāparedz pārejas periodi šo 
līmeņu vienādošanai.

(8) Tehnoloģiju neitralitātes 
nodrošināšanai tādi paši minimālie nodokļu 
līmeņi jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam konkrētajā lietojumā. 
Enerģētikas politikas jautājumos nav 
nepieciešami vienādi valsts nodokļu 
līmeņi.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai 
tādi paši minimālie nodokļu līmeņi 
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam attiecībā uz visiem 
energoproduktiem konkrētajā lietojumā. Ja 
tādējādi tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, dalībvalstīm — arī fiskālās 
neitralitātes apsvēruma dēļ — jānodrošina 
vienādi valsts nodokļu līmeņi visiem 
attiecīgajiem produktiem. Ja nepieciešams,
jāparedz pārejas periodi šo līmeņu 
vienādošanai.

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai 
tādi paši minimālie nodokļu līmeņi 
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam attiecībā uz visiem 
energoproduktiem konkrētajā lietojumā. Ja 
tādējādi tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, dalībvalstīm — arī fiskālās 
neitralitātes apsvēruma dēļ — jānodrošina 
vienādi valsts nodokļu līmeņi visiem 
attiecīgajiem produktiem. Attiecībā uz 
motordegvielu jāparedz pārejas periods šo 
līmeņu vienādošanai.

Or. en
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Pamatojums

Degvielas neitralitātes principa pilnīga piemērošana šķiet problemātiska tikai autobūves 
nozares īstermiņa perspektīvā. Nevienā citā nozarē nav paredzētas būtiskas grūtības. Tāpēc ir 
lietderīgi uzsākt pakāpenisku pilnīgas neitralitātes ieviešanu attiecībā uz motordegvielām 
transporta vajadzībām, taču ne attiecībā uz citiem degvielas tipiem vai izmantošanas veidiem.

Grozījums Nr. 46
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai 
tādi paši minimālie nodokļu līmeņi 
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam attiecībā uz visiem 
energoproduktiem konkrētajā lietojumā. Ja 
tādējādi tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, dalībvalstīm — arī fiskālās 
neitralitātes apsvēruma dēļ — jānodrošina 
vienādi valsts nodokļu līmeņi visiem 
attiecīgajiem produktiem. Ja nepieciešams,
jāparedz pārejas periodi šo līmeņu 
vienādošanai.

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai 
tādi paši minimālie nodokļu līmeņi 
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam attiecībā uz visiem 
energoproduktiem konkrētajā lietojumā. Ja 
tādējādi tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, dalībvalstīm — arī fiskālās 
neitralitātes apsvēruma dēļ — jānodrošina 
vienādi valsts nodokļu līmeņi visiem 
attiecīgajiem produktiem. Attiecībā uz 
motordegvielu jāparedz pārejas periods šo 
līmeņu vienādošanai.

Or. en

Pamatojums

Degvielas neitralitātes princips šķiet problemātisks autobūves nozarē tuvākajā nākotnē. 
Tāpēc ir lietderīgi uzsākt pakāpenisku pilnīgas neitralitātes ieviešanu attiecībā uz 
motordegvielām transporta vajadzībām, taču ne attiecībā uz citiem degvielas tipiem vai 
izmantošanas veidiem.

Grozījums Nr. 47
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Proporcionalitātes princips jāpiemēro 
taisnīgi, nosakot nodokļu likmi fosilajam 
un nefosilajam kurināmajam, kā arī 
katram konkrētajam energoproduktam 
abās šajās kategorijās. Ja kā daļa no šīs 
direktīvas ieteicami vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi fosilajam kurināmajam, 
no vienas puses, un nefosilajam 
kurināmajam, no otras puses, 
dalībvalstīm jānodrošina vienādi 
minimālie līmeņi valsts uzliktajiem 
nodokļiem par visiem attiecīgajiem 
produktiem gan fosilā, gan nefosilā 
kurināmā kategorijā. Ja atsevišķas 
dalībvalstis pieprasa, jāpiešķir tām pārejas 
periodi, lai atļautu pagaidu pakāpeniskas 
izbeigšanas periodus vai nozaru 
atbrīvojumus attiecībā uz šīs direktīvas 
piemērošanas jomu vai dienu, kurā tā ir 
jātransponē valsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Minimālie CO2 nodokļu līmeņi 
jānosaka, ņemot vērā valsts mērķus, kuri 
dalībvalstīm noteikti 
Lēmumā 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanas 
jomā līdz 2020. gadam. Tā kā šajā 
lēmumā atzīts, ka pasākumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai godīgi jāsadala starp 

svītrots
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dalībvalstīm, dažām dalībvalstīm jānosaka 
pārejas periodi.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Minimālie CO2 nodokļu līmeņi 
jānosaka, ņemot vērā valsts mērķus, kuri 
dalībvalstīm noteikti 
Lēmumā 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā 
līdz 2020. gadam. Tā kā šajā lēmumā 
atzīts, ka pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai godīgi jāsadala starp 
dalībvalstīm, dažām dalībvalstīm jānosaka
pārejas periodi.

(9) Minimālie CO2 nodokļu līmeņi 
jānosaka, ņemot vērā valsts mērķus, kuri 
dalībvalstīm noteikti 
Lēmumā 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā 
līdz 2020. gadam. Tā kā šajā lēmumā 
atzīts, ka pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai godīgi jāsadala starp 
dalībvalstīm, dažām dalībvalstīm varētu 
noteikt pārejas periodus. Šiem periodiem 
jābūt pēc iespējas īsākiem un apjoma ziņā 
ierobežotākiem. Ja Savienība nolemj 
paaugstināt savus mērķus siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai, šie periodi 
ir jāpārskata un tad jāpārstrādā vai 
jāatceļ.

Or. en

Pamatojums

Ja tiek paaugstināti siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma mērķi, šie pārejas periodi ir 
jāpielāgo. Šādā gadījumā dalībvalstīm, kas sākotnēji ir atbrīvotas, vismaz zināmā mērā 
jāpiedalās kopējos emisiju samazināšanas centienos.

Grozījums Nr. 50
Ivo Strejček
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Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Minimālie CO2 nodokļu līmeņi 
jānosaka, ņemot vērā valsts mērķus, kuri 
dalībvalstīm noteikti 
Lēmumā 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā 
līdz 2020. gadam. Tā kā šajā lēmumā 
atzīts, ka pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai godīgi jāsadala starp 
dalībvalstīm, dažām dalībvalstīm jānosaka 
pārejas periodi.

(9) Minimālie CO2 nodokļu līmeņi 
jānosaka, ņemot vērā valsts mērķus, kuri 
dalībvalstīm noteikti 
Lēmumā 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu 
gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā 
līdz 2020. gadam. Tā kā šajā lēmumā 
atzīts, ka pasākumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai godīgi jāsadala starp 
dalībvalstīm, dažām dalībvalstīm jānosaka 
pietiekami ilgi pārejas periodi, ņemot vērā 
to sociālās vajadzības un termiņu to 
enerģētikas nozares nepieciešamajai 
pārstrukturēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi jāizstrādā, principā 
pamatojoties uz pašreizējiem minimālajiem 
nodokļu līmeņiem. Tas arī nozīmē, ka 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļa 
minimālais līmenis, ko piemēro degvielai, 
jāsaglabā augstāks nekā līmenis, ko 
piemēro kurināmajam.

(10) Vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi jāizstrādā, principā 
pamatojoties uz pašreizējiem minimālajiem 
nodokļu līmeņiem. Tas arī nozīmē, ka 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļa 
minimālais līmenis, ko piemēro degvielai, 
jāsaglabā augstāks nekā līmenis, ko 
piemēro kurināmajam. Lai saglabātu 
godīgu konkurenci, arī transportlīdzekļu 
darbināšanai izmantotajai 
elektroenerģijai jāuzliek lielāki nodokļi 
nekā elektroenerģijai, ko izmanto citām 
vajadzībām. Paredzams, ka tuvākajā 
nākotnē elektroenerģiju izmantos kā 
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galveno enerģijas avotu ne tikai vilcienu 
satiksmē un privāto transportlīdzekļu 
dzinējsistēmās, bet arī komerciālo 
transportlīdzekļu dzinējsistēmās. Lai 
izvairītos no konkurences kropļojumiem, 
minimālie nodokļu līmeņi 
elektroenerģijai, ko izmanto kā enerģiju 
dzinējsistēmās, tāpēc ir jāpielāgo 
degvielas minimālajiem nodokļu līmeņiem 
saskaņā ar 7. panta 1. punkta 
noteikumiem. Tāpēc minimālajiem 
nodokļu līmeņiem elektroenerģijai, ko 
izmanto transportlīdzekļu darbināšanai, 
jābūt tādiem pašiem kā minimālajiem 
nodokļu līmeņiem gāzeļļai, ko izmanto 
par motordegvielu.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā 
kā CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu tirgus cena ir cieši jāuzrauga 
direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija. Vispārējo enerģijas patēriņa 
nodokļu minimālie līmeņi ik pēc noteikta 
laika automātiski jāpielāgo, ņemot vērā šo 
nodokļu reālās vērtības attīstību, lai 
saglabātu likmju harmonizācijas 
pašreizējo līmeni; savukārt, lai 
samazinātu enerģijas un pārtikas cenu 
radīto svārstīgumu, šo pielāgošanu veic, 
pamatojoties uz izmaiņām Eurostat 
publicētajā ES harmonizētajā patēriņa 
cenu indeksā, no kura izslēdz enerģiju un 
neapstrādātu pārtiku.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā kā 
CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu tirgus cena ir cieši jāuzrauga 
direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija. Vispārējo enerģijas patēriņa 
nodokļu minimālie līmeņi ik pēc noteikta 
laika automātiski jāpielāgo, ņemot vērā šo 
nodokļu reālās vērtības attīstību, lai 
saglabātu likmju harmonizācijas 
pašreizējo līmeni; savukārt, lai 
samazinātu enerģijas un pārtikas cenu 
radīto svārstīgumu, šo pielāgošanu veic, 
pamatojoties uz izmaiņām Eurostat 
publicētajā ES harmonizētajā patēriņa 
cenu indeksā, no kura izslēdz enerģiju un 
neapstrādātu pārtiku.

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā kā 
CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu tirgus cena ir cieši jāuzrauga 
direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā kā 
CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu tirgus cena ir cieši jāuzrauga 

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Gan
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu, gan 
CO2 nodokļu minimālie līmeņi ik pēc 
noteikta laika automātiski jāatjaunina, 
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direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija. Vispārējo enerģijas patēriņa 
nodokļu minimālie līmeņi ik pēc noteikta 
laika automātiski jāpielāgo, ņemot vērā šo 
nodokļu reālās vērtības attīstību, lai 
saglabātu likmju harmonizācijas 
pašreizējo līmeni; savukārt, lai samazinātu 
enerģijas un pārtikas cenu radīto 
svārstīgumu, šo pielāgošanu veic, 
pamatojoties uz izmaiņām Eurostat 
publicētajā ES harmonizētajā patēriņa cenu 
indeksā, no kura izslēdz enerģiju un 
neapstrādātu pārtiku.

ņemot vērā šo nodokļu reālās vērtības 
attīstību; savukārt, lai samazinātu enerģijas 
un pārtikas cenu radīto svārstīgumu, šos 
pielāgojumus veic, pamatojoties uz 
izmaiņām Eurostat publicētajā ES 
saskaņotajā patēriņa cenu indeksā, no kura 
izslēdz enerģiju un neapstrādātu pārtiku.
Tomēr, tā kā CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, CO2
nodokļu minimālais līmenis, ja emisijas 
kvotu tirgus cena ir augstāka nekā CO2
bāzes līmeņa reālā vērtība, ir jāpielāgo šai 
cenai. Turklāt, ja Savienības mērķi 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu tiek paaugstināti, CO2
bāzes līmenis jāsaskaņo ar jaunajiem 
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Indeksācija jāattiecina uz CO2 daļu, kā arī, lai pārliecinātos, ka minimālā CO2 likme reālā 
izteiksmē nav iztukšota. Tā kā izraudzītais indekss izslēdz energoproduktus, inflācijas 
problēmas ir novērstas. Turklāt jāizveido vienlīdzīgi CO2 konkurences apstākļi starp 
enerģijas nodokļiem un ETS, cieši sasaistot minimālo likmi šajā direktīvā ar ETS cenas 
signālu. Šādi ir izveidoti paredzami un taisnīgi stimuli, lai risinātu jautājumu par CO2
emisijām visās sabiedrības nozarēs.

Grozījums Nr. 55
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā kā 
CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu tirgus cena ir cieši jāuzrauga 
direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija. Vispārējo enerģijas patēriņa 
nodokļu minimālie līmeņi ik pēc noteikta 
laika automātiski jāpielāgo, ņemot vērā šo 

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā kā 
CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu tirgus cena ir cieši jāuzrauga 
direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija. Vispārējo enerģijas patēriņa 
nodokļu minimālie līmeņi ik pēc noteikta 
laika jāpārvērtē Padomei pēc apspriešanās 
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nodokļu reālās vērtības attīstību, lai 
saglabātu likmju harmonizācijas 
pašreizējo līmeni; savukārt, lai samazinātu 
enerģijas un pārtikas cenu radīto 
svārstīgumu, šo pielāgošanu veic, 
pamatojoties uz izmaiņām Eurostat 
publicētajā ES harmonizētajā patēriņa cenu 
indeksā, no kura izslēdz enerģiju un 
neapstrādātu pārtiku.

ar Komisiju, Parlamentu un 
ieinteresētajām personām, ņemot vērā šo 
nodokļu reālās vērtības attīstību; savukārt, 
lai samazinātu enerģijas un pārtikas cenu 
radīto svārstīgumu, šo regulāro 
pārvērtēšanu veic, pamatojoties uz 
izmaiņām Eurostat publicētajā ES 
saskaņotajā patēriņa cenu indeksā, no kura 
izslēdz enerģiju un neapstrādātu pārtiku.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā kā 
CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu tirgus cena ir cieši jāuzrauga
direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija. Vispārējo enerģijas patēriņa 
nodokļu minimālie līmeņi ik pēc noteikta 
laika automātiski jāpielāgo, ņemot vērā šo 
nodokļu reālās vērtības attīstību, lai 
saglabātu likmju harmonizācijas pašreizējo 
līmeni; savukārt, lai samazinātu enerģijas 
un pārtikas cenu radīto svārstīgumu, šo 
pielāgošanu veic, pamatojoties uz 
izmaiņām Eurostat publicētajā ES 
harmonizētajā patēriņa cenu indeksā, no 
kura izslēdz enerģiju un neapstrādātu 
pārtiku.

(11) Jānodrošina, ka minimālie nodokļu 
līmeņi saglabā savu plānoto ietekmi. Tā kā 
CO2 nodokļi papildina 
Direktīvas 2003/87/EK darbību, emisijas 
kvotu reālās tirgus cenas attīstībai 
direktīvas periodiskajā pārskatā, ko veic 
Komisija, ir jābūt kritērijam, nosakot CO2
nodokļus. Vispārējo enerģijas patēriņa 
nodokļu minimālie līmeņi ik pēc noteikta 
laika automātiski jāpielāgo, ņemot vērā šo 
nodokļu reālās vērtības attīstību, lai 
saglabātu likmju harmonizācijas pašreizējo 
līmeni; savukārt, lai samazinātu enerģijas 
un pārtikas cenu radīto svārstīgumu, šo 
pielāgošanu veic, pamatojoties uz 
izmaiņām Eurostat publicētajā ES 
saskaņotajā patēriņa cenu indeksā, no kura 
izslēdz enerģiju un neapstrādātu pārtiku.

Or. de

Grozījums Nr. 57
Bernd Lange
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Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai ņemtu vērā sarežģīto prasību 
attiecībā uz abiem enerģijas nodokļa un 
CO2 nodokļa elementiem, visos līmeņos ir 
jāparedz skaidri un viennozīmīgi 
noteikumi, kas nodrošina pārvaldību un 
visu patērētāju interesēs tiek veidoti 
pārskatāmi un skaidri saprotami.

Or. de

Grozījums Nr. 58
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgākais nodokļu minimālais 
līmenis tiek piemērots gāzeļļai, kas ir 
produkts, ko sākotnēji galvenokārt lietoja 
uzņēmējdarbībā, un tādēļ tradicionāli tai 
piemēroja zemāku nodokli; tas rada 
kropļojošu ietekmi attiecībā uz benzīnu, 
kas ir galvenā konkurējošā degviela. 
Tāpēc Direktīvas 2003/96/EK 7. pantā 
noteikti pirmie pasākumi, lai gāzeļļai 
piemērojamo minimālo nodokļa līmeni 
pakāpeniski pielāgotu tam, ar ko apliek 
benzīnu. Pielāgošana jāpabeidz un 
pakāpeniski jāpāriet uz situāciju, kad 
gāzeļļu un benzīnu apliek ar vienāda 
līmeņa nodokļiem.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 59
Riikka Manner
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Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgākais nodokļu minimālais 
līmenis tiek piemērots gāzeļļai, kas ir 
produkts, ko sākotnēji galvenokārt lietoja 
uzņēmējdarbībā, un tādēļ tradicionāli tai 
piemēroja zemāku nodokli; tas rada 
kropļojošu ietekmi attiecībā uz benzīnu, 
kas ir galvenā konkurējošā degviela. Tāpēc 
Direktīvas 2003/96/EK 7. pantā noteikti 
pirmie pasākumi, lai gāzeļļai piemērojamo 
minimālo nodokļa līmeni pakāpeniski 
pielāgotu tam, ar ko apliek benzīnu.
Pielāgošana jāpabeidz un pakāpeniski 
jāpāriet uz situāciju, kad gāzeļļu un 
benzīnu apliek ar vienāda līmeņa 
nodokļiem.

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgākais nodokļu minimālais 
līmenis tiek piemērots gāzeļļai, kas ir 
produkts, ko sākotnēji galvenokārt lietoja 
uzņēmējdarbībā, un tādēļ tradicionāli tai 
piemēroja zemāku nodokli; tas rada 
kropļojošu ietekmi attiecībā uz benzīnu, 
kas ir galvenā konkurējošā degviela. Tāpēc 
Direktīvas 2003/96/EK 7. pantā noteikti 
pirmie pasākumi, lai gāzeļļai piemērojamo 
minimālo nodokļa līmeni pakāpeniski 
pielāgotu tam, ar ko apliek benzīnu.

Or. en

Pamatojums

Gāzeļļa vēl aizvien ir svarīga degviela, ko izmanto uzņēmumi. Ja nodokļu likmes tiktu 
saskaņotas, gāzeļļas cena daudzās dalībvalstīs palielinātos. Nebūtu labi vājināt transporta 
nozares konkurētspēju, piemēram, saskaņojot minimālās nodokļu likmes benzīnam un 
gāzeļļai.

Grozījums Nr. 60
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgākais nodokļu minimālais 
līmenis tiek piemērots gāzeļļai, kas ir 
produkts, ko sākotnēji galvenokārt lietoja 
uzņēmējdarbībā, un tādēļ tradicionāli tai 
piemēroja zemāku nodokli; tas rada 

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgākais nodokļu minimālais 
līmenis tiek piemērots gāzeļļai, kas ir 
produkts, ko sākotnēji galvenokārt lietoja 
uzņēmējdarbībā, un tādēļ tradicionāli tai 
piemēroja zemāku nodokli; tas rada 
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kropļojošu ietekmi attiecībā uz benzīnu, 
kas ir galvenā konkurējošā degviela. Tāpēc 
Direktīvas 2003/96/EK 7. pantā noteikti 
pirmie pasākumi, lai gāzeļļai piemērojamo 
minimālo nodokļa līmeni pakāpeniski 
pielāgotu tam, ar ko apliek benzīnu. 
Pielāgošana jāpabeidz un pakāpeniski 
jāpāriet uz situāciju, kad gāzeļļu un 
benzīnu apliek ar vienāda līmeņa 
nodokļiem.

kropļojošu ietekmi attiecībā uz benzīnu, 
kas ir galvenā konkurējošā degviela. Tāpēc 
Direktīvas 2003/96/EK 7. pantā noteikti 
pirmie pasākumi, lai gāzeļļai piemērojamo 
minimālo nodokļa līmeni pakāpeniski 
pielāgotu tam, ar ko apliek benzīnu. 
Pielāgošana jāpabeidz un pakāpeniski 
jāpāriet uz situāciju, kad gāzeļļu un 
benzīnu apliek ar vienāda līmeņa 
nodokļiem. Tomēr jāparedz pārejas 
periodi, lai atvieglotu šīs direktīvas 
transponēšanu attiecīgajos dalībvalstu 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgākais nodokļu minimālais 
līmenis tiek piemērots gāzeļļai, kas ir 
produkts, ko sākotnēji galvenokārt lietoja 
uzņēmējdarbībā, un tādēļ tradicionāli tai 
piemēroja zemāku nodokli; tas rada
kropļojošu ietekmi attiecībā uz benzīnu, 
kas ir galvenā konkurējošā degviela. Tāpēc 
Direktīvas 2003/96/EK 7. pantā noteikti 
pirmie pasākumi, lai gāzeļļai piemērojamo 
minimālo nodokļa līmeni pakāpeniski 
pielāgotu tam, ar ko apliek benzīnu. 
Pielāgošana jāpabeidz un pakāpeniski 
jāpāriet uz situāciju, kad gāzeļļu un 
benzīnu apliek ar vienāda līmeņa 
nodokļiem.

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgākais nodokļu minimālais 
līmenis tiek piemērots gāzeļļai, kas ir 
produkts, ko sākotnēji galvenokārt lietoja 
uzņēmējdarbībā, un tādēļ tradicionāli tai 
piemēroja zemāku nodokli; var uzskatīt, ka 
tas rada kropļojošu ietekmi attiecībā uz 
benzīnu, kas ir galvenā konkurējošā 
degviela. Tāpēc Direktīvas 2003/96/EK 
7. pantā noteikti pirmie pasākumi, lai 
gāzeļļai piemērojamo minimālo nodokļa 
līmeni pakāpeniski pielāgotu tam, ar ko 
apliek benzīnu. Ir lietderīgi pabeigt šo 
pielāgošanu un pakāpeniski pāriet uz 
situāciju, kad gāzeļļu un benzīnu apliek ar 
vienāda līmeņa nodokļiem.

Or. en

Pamatojums

Tekstam jābūt mazliet niansētākam.
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Grozījums Nr. 62
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Jaunās nodokļu struktūras 
īstenošana ir saistīta ar nodokļu likmes 
palielināšanu dīzeļdegvielai attiecībā pret 
benzīnu. Tas var apdraudēt Eiropas 
autobūves nozares lēmumu koncentrēties 
uz tīriem, energoefektīviem 
tradicionālajiem iekšdedzes dzinējiem, kā 
arī ES CO2 emisiju samazinājuma mērķus 
privāto transportlīdzekļu jomā, jo 
paredzētās CO2 robežvērtības var sasniegt 
tikai tad, ja pietiekama daļa 
transportlīdzekļu ir ar dīzeļdzinējiem. 
Jāveic atbilstoši elastīgi pasākumi, lai 
neapdraudētu konkurētspēju un CO2
emisiju samazinājuma stratēģiju privāto 
transportlīdzekļu nozarē. Tirdzniecības 
nodokļi, reģistrācijas nodokļi un ikgadējie 
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļi ir 
jāsaskaņo un konsekventi jāattiecina tikai 
uz transportlīdzekļu CO2 emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu 
izmantojot par motordegvielu komerciālā, 
nevis nekomerciālā nolūkā, šis noteikums 
vairs neatbilst prasībai uzlabot 

(13) Degvielas aplikšana ar nodokļiem, 
pamatojoties uz to enerģijas saturu, kas 
izraisa to, ka benzīnam un gāzeļļai tiek 
piemēroti dažādi nodokļu līmeņi, 
jāattiecina tikai uz minimālajiem nodokļu 
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energoefektivitāti un nepieciešamībai 
risināt pieaugošo transporta ietekmi uz 
vidi, un tāpēc tas jāsvītro. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 2. punktu 
dažas dalībvalstis drīkst piemērot zemāku 
nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. Šis 
noteikums vairs nav samērojams ar 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību un
līguma plašākiem mērķiem. Tādēļ tas 
jāsvītro.

līmeņiem. Jāsaglabā dalībvalstu brīvība 
pašām noteikt nodokļu likmes benzīnam
un gāzeļļai saskaņā ar savas valsts fiskālo 
suverenitāti, ja tādējādi netiek pārkāpti 
direktīvas minimālie nodokļu līmeņi. 
Tāpat dalībvalstīm, uzliekot nodokļus 
gāzeļļai, jābūt arī iespējai nodalīt 
lietošanu privātām un komerciālām 
vajadzībām. Komerciālo transportlīdzekļu 
nozarē konkurencei starp gāzeļļu un 
benzīnu kā motordegvielu nav nozīmes, jo 
visi komerciālie transportlīdzekļi ir 
aprīkoti ar dīzeļdzinējiem un nav iespējas 
tos arī nākotnē aizstāt ar benzīna 
dzinējiem. Komerciālie transportlīdzekļi, 
ko izmanto autopārvadājumos, jau sedz to 
radītās infrastruktūras izmaksas, 
izmantojot ceļa izmantošanas nodevas par 
laiku vai veikto attālumu. Tāpēc ir 
pamatoti arī turpmāk atļaut dalībvalstīm 
piemērot zemākus nodokļu līmeņus 
gāzeļļai, ko izmanto par degvielu 
konkrētiem komerciālo transportlīdzekļu 
tipiem, nekā gāzeļļai, ko izmanto 
nekomerciālām vajadzībām. Šajā saistībā 
valsts nodokļu likmes arī attiecībā uz 
komerciālām vajadzībām izmantoto 
dīzeļdegvielu nedrīkst būt zemākas par 
minimālajiem nodokļu līmeņiem gāzeļļai, 
ko izmanto par motordegvielu.

Or. de

Grozījums Nr. 64
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu 
izmantojot par motordegvielu komerciālā, 
nevis nekomerciālā nolūkā, šis noteikums 
vairs neatbilst prasībai uzlabot 

(13) Saglabā dalībvalstu iespēju piemērot 
zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu izmantojot 
par motordegvielu komerciālā, nevis 
nekomerciālā nolūkā. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 2. punktu 
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energoefektivitāti un nepieciešamībai 
risināt pieaugošo transporta ietekmi uz 
vidi, un tāpēc tas jāsvītro. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 2. punktu 
dažas dalībvalstis drīkst piemērot zemāku 
nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. Šis 
noteikums vairs nav samērojams ar iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līguma 
plašākiem mērķiem. Tādēļ tas jāsvītro.

dažas dalībvalstis drīkst piemērot zemāku 
nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. Šis 
noteikums vairs nav samērojams ar iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līguma 
plašākiem mērķiem. Tādēļ tas jāsvītro.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā dalībvalstu iespēja piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu izmantojot par 
motordegvielu komerciālā, nevis nekomerciālā nolūkā, jo vēl nav pieejama neviena 
alternatīva degviela komerciālā transporta vajadzībām.

Grozījums Nr. 65
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu 
izmantojot par motordegvielu komerciālā, 
nevis nekomerciālā nolūkā, šis noteikums 
vairs neatbilst prasībai uzlabot 
energoefektivitāti un nepieciešamībai 
risināt pieaugošo transporta ietekmi uz 
vidi, un tāpēc tas jāsvītro. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 2. punktu 
dažas dalībvalstis drīkst piemērot zemāku 
nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. Šis 
noteikums vairs nav samērojams ar iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līguma 
plašākiem mērķiem. Tādēļ tas jāsvītro.

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu 
izmantojot par motordegvielu komerciālā, 
nevis nekomerciālā nolūkā, šis noteikums 
vairs neatbilst prasībai uzlabot 
energoefektivitāti un nepieciešamībai 
risināt pieaugošo transporta ietekmi uz 
vidi, un tāpēc tas jāsvītro. Lai dotu iespēju 
transporta uzņēmumiem pielāgoties 
jaunajiem noteikumiem, jānosaka pārejas 
periods, kas beigsies 2023. gadā. Saskaņā 
ar Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 
2. punktu dažas dalībvalstis drīkst piemērot 
zemāku nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. 
Šis noteikums vairs nav samērojams ar 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību un līguma 
plašākiem mērķiem. Tādēļ tas jāsvītro.

Or. nl
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Grozījums Nr. 66
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu 
izmantojot par motordegvielu komerciālā, 
nevis nekomerciālā nolūkā, šis noteikums 
vairs neatbilst prasībai uzlabot 
energoefektivitāti un nepieciešamībai 
risināt pieaugošo transporta ietekmi uz 
vidi, un tāpēc tas jāsvītro. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 2. punktu 
dažas dalībvalstis drīkst piemērot zemāku 
nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. Šis 
noteikums vairs nav samērojams ar iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līguma 
plašākiem mērķiem. Tādēļ tas jāsvītro.

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu 
izmantojot par motordegvielu komerciālā, 
nevis nekomerciālā nolūkā, šis noteikums 
vairs neatbilst prasībai uzlabot 
energoefektivitāti un nepieciešamībai 
risināt pieaugošo transporta ietekmi uz 
vidi, un tāpēc tas jāsvītro. Taisnīguma dēļ 
un, lai spētu nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus attiecībā uz 
dažādiem kravas transporta veidiem, 
kuros izmanto motordegvielu, 
motordegvielai un citiem 
energoproduktiem, ko izmanto gaisa un 
jūras transportā, attiecīgi jāuzliek 
nodokļi. Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
9. panta 2. punktu dažas dalībvalstis drīkst 
piemērot zemāku nodokļu likmi kurināmai 
gāzeļļai. Šis noteikums vairs nav 
samērojams ar iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību un līguma plašākiem mērķiem. 
Tādēļ tas jāsvītro.

Or. en

Pamatojums

Jāļauj dalībvalstīm piemērot nodokļus energoproduktiem, ko izmanto aviācijā un jūras 
transportā.

Grozījums Nr. 67
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju
piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu 
izmantojot par motordegvielu komerciālā, 
nevis nekomerciālā nolūkā, šis noteikums 
vairs neatbilst prasībai uzlabot 
energoefektivitāti un nepieciešamībai 
risināt pieaugošo transporta ietekmi uz 
vidi, un tāpēc tas jāsvītro. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 2. punktu 
dažas dalībvalstis drīkst piemērot zemāku 
nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. Šis 
noteikums vairs nav samērojams ar iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līguma 
plašākiem mērķiem. Tādēļ tas jāsvītro.

(13) Dalībvalstu iespēja piemērot zemāku 
nodokļu līmeni, gāzeļļu izmantojot par 
motordegvielu komerciālā, nevis 
nekomerciālā nolūkā, ir ekonomiski 
svarīga, jo transporta izmaksas veido 
ievērojamu daļu no uzņēmējdarbības 
izmaksu struktūras, īpaši valstīs, kurās 
pārvadājumu attālumi ir gari, un tāpēc tā 
ir jāsaglabā. Saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 9. panta 2. punktu 
dažas dalībvalstis drīkst piemērot zemāku 
nodokļu likmi kurināmai gāzeļļai. Šis 
noteikums vairs nav samērojams ar iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līguma 
plašākiem mērķiem. Tādēļ tas jāsvītro.

Or. fi

Grozījums Nr. 68
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir jāierobežo CO2 nodokļu iespējamā 
ietekme uz izmaksām nozarēs vai 
apakšnozarēs, kuras uzskata par lielā 
mērā pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes 
riskam Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 
13. punkta nozīmē. Attiecīgi ir pareizi 
nodrošināt atbilstīgus pārejas pasākumus, 
kuriem tomēr jāsaglabā CO2 nodokļu 
efektivitāte attiecībā uz vidi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierobežotais to nozaru un iekārtu skaits, ko skar oglekļa emisiju pārvirze, patiesībā neattaisno 
šo risinājumu. Dalībvalstīm jākompensē, izmantojot valsts atbalstu, ikviens uzskatāmi 
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pierādītais oglekļa emisiju pārvirzes risks energoietilpīgās nozarēs enerģijas nodokļu dēļ.

Grozījums Nr. 69
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir jāierobežo CO2 nodokļu iespējamā 
ietekme uz izmaksām nozarēs vai 
apakšnozarēs, kuras uzskata par lielā mērā 
pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes 
riskam Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 
13. punkta nozīmē. Attiecīgi ir pareizi 
nodrošināt atbilstīgus pārejas pasākumus, 
kuriem tomēr jāsaglabā CO2 nodokļu 
efektivitāte attiecībā uz vidi.

(14) Ir jāierobežo jaunās nodokļu
struktūras iespējamā ietekme uz izmaksām 
nozarēs vai apakšnozarēs, kuras uzskata 
par lielā mērā pakļautām. Attiecīgi ir 
pareizi nodrošināt atbilstīgus pasākumus, 
kuriem tomēr jāsaglabā CO2 nodokļu 
efektivitāte attiecībā uz vidi.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir jāierobežo CO2 nodokļu iespējamā 
ietekme uz izmaksām nozarēs vai 
apakšnozarēs, kuras uzskata par lielā mērā 
pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes riskam 
Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 
13. punkta nozīmē. Attiecīgi ir pareizi 
nodrošināt atbilstīgus pārejas pasākumus, 
kuriem tomēr jāsaglabā CO2 nodokļu 
efektivitāte attiecībā uz vidi.

(14) Ir jāierobežo neobligāto CO2 nodokļu 
iespējamā ietekme uz izmaksām nozarēs 
vai apakšnozarēs, kuras uzskata par lielā 
mērā pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes 
riskam Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 
13. punkta nozīmē. Attiecīgi ir pareizi 
nodrošināt atbilstīgus pārejas pasākumus, 
kuriem tomēr jāsaglabā CO2 nodokļu 
efektivitāte attiecībā uz vidi.

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Jebkādai enerģijas nodokļu 
pārstrukturēšanai jānodrošina, ka 
nozarēm, uz kurām neattiecas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma, netiek 
nodarīts kaitējums attiecībā pret nozarēm, 
uz kurām attiecas šī sistēma.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
5. pantu noteiktos gadījumos var piemērot 
diferencētās nodokļu likmes. Tomēr, lai 
nodrošinātu konsekventu CO2 cenas 
signālu, dalībvalstu iespējai diferencēt 
valsts nodokļu likmes jābūt ierobežotai un 
attiecināmai tikai vispārējiem enerģijas 
patēriņa nodokļiem. Turklāt iespēja 
taksometru izmantoto motordegvielu aplikt 
ar mazāku nodokļu līmeni vairs neatbilst 
tādu politiku mērķiem, kuras veicina 
alternatīvu degvielu un energonesējus, kā 
arī tīrāku transportlīdzekļu izmantošanu 
pilsētas transportā, un tāpēc tā jāsvītro.

(15) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
5. pantu noteiktos gadījumos var piemērot 
diferencētās nodokļu likmes. Turklāt 
iespēja taksometru izmantoto 
motordegvielu aplikt ar mazāku nodokļu 
līmeni vairs neatbilst tādu politiku 
mērķiem, kuras veicina alternatīvu 
degvielu un energonesējus, kā arī tīrāku 
transportlīdzekļu izmantošanu pilsētas 
transportā, un tāpēc tā jāsvītro.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Alfredo Pallone
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Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
5. pantu noteiktos gadījumos var piemērot 
diferencētās nodokļu likmes. Tomēr, lai 
nodrošinātu konsekventu CO2 cenas 
signālu, dalībvalstu iespējai diferencēt 
valsts nodokļu likmes jābūt ierobežotai un 
attiecināmai tikai vispārējiem enerģijas 
patēriņa nodokļiem. Turklāt iespēja 
taksometru izmantoto motordegvielu aplikt 
ar mazāku nodokļu līmeni vairs neatbilst 
tādu politiku mērķiem, kuras veicina 
alternatīvu degvielu un energonesējus, kā 
arī tīrāku transportlīdzekļu izmantošanu 
pilsētas transportā, un tāpēc tā jāsvītro.

(15) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
5. pantu noteiktos gadījumos var piemērot 
diferencētās nodokļu likmes. Tomēr, lai 
nodrošinātu konsekventu CO2 cenas 
signālu, dalībvalstu iespējai diferencēt 
valsts nodokļu likmes jābūt ierobežotai un 
attiecināmai tikai vispārējiem enerģijas 
patēriņa nodokļiem. Turklāt iespēja 
taksometru izmantoto no naftas iegūto 
motordegvielu aplikt ar mazāku nodokļu 
līmeni vairs neatbilst tādu politiku 
mērķiem, kuras veicina alternatīvu 
degvielu un energonesējus, kā arī tīrāku 
transportlīdzekļu izmantošanu pilsētas 
transportā, un tāpēc tā jāsvītro.

Or. en

Pamatojums

Dabasgāze/biometāns ir alternatīva degvielām, kas iegūtas no naftas, un tam ir vienreizēji 
zemas toksisko vai kancerogēno vielu emisijas, gandrīz nulle daļiņu emisijas, nav reaktīvo 
ogļūdeņražu emisiju, ir samazinātas NOx emisijas, kā arī samazināts troksnis, kas to padara 
par ideālu motordegvielu pilsētvidē. Ekspertu grupas 2011. gada 25. janvāra ziņojumā par 
transporta degvielām nākotnē norādīts, ka metāns jāveicina kā viena no galvenajām 
alternatīvajām degvielām pilsētas transporta jomā.

Grozījums Nr. 74
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tā kā elektrisko un hibrīda 
mehānisko transportlīdzekļu ieviešanai ir 
galvenā nozīme, mazinot atkarību no 
neatjaunojamām degvielām transporta 
nozarē, dalībvalstīm ierobežotu laikposmu 
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jābūt iespējai piemērot atbrīvojumu vai 
nodokļu līmeņa samazinājumu attiecībā 
uz elektroenerģiju, ko izmanto šādu 
transportlīdzekļu darbināšanai.

Or. en

Pamatojums

Elektrifikācija ir svarīgs elements, lai padarītu transporta nozari ilgtspējīgu. Tā kā šo 
transportlīdzekļu kopējā emisiju ietekme ir cieši saistīta ar pievades elektroenerģijas tīrību, 
tās ne vienmēr īstermiņā ir videi draudzīgas visās dalībvalstīs. Tomēr ilgtermiņā šīs ļoti 
efektīvās tehnoloģijas paver iespēju izveidot patiesi ilgtspējīgas transporta sistēmas.

Grozījums Nr. 75
Rovana Plumb

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) Atbrīvojumiem no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumiem, ko piešķir 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, jābūt daļai no dalībvalstu 
noteiktajiem pamatotiem un 
visaptverošiem 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 
saglabājas ierobežota, tos piemēro tikai 
darbībai, kas nav uzņēmējdarbība.

Or. en

Pamatojums

Sociālais aspekts ir svarīgs, risinot jautājumu par tiesību aktiem enerģētikas nozarē. Ir 
skaidri jāuzsver, ka direktīvas kontekstā dalībvalstis ir atbildības par pasākumu veikšanu, lai 
atbalstītu mājsaimniecības, kas dzīvo enerģētiskajā nabadzībā vai kam tā draud.
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Grozījums Nr. 76
Philippe De Backer

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 
saglabājas ierobežota, tos piemēro tikai 
darbībai, kas nav uzņēmējdarbība.

(17) Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumi, ko piešķir 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, neļauj noteikt pareizo cenu 
signālu. Lielākas energoefektivitātes un 
emisiju samazinājuma interesēs šie 
atbrīvojumi vai samazinājumi pēc pārejas 
perioda beigām vairs nebūs vēlami.
Vēlams, lai pēc cenu signāla noteikšanas 
dalībvalstis palīdzētu mājsaimniecībām ar 
zemiem ienākumiem vai labdarības 
organizācijām sociālu apsvērumu dēļ. 
Tādējādi var kompensēt šīs mērķa grupas 
augstākās enerģijas izmaksas, izmantojot 
papildu sociālos pasākumus.

Or. nl

Grozījums Nr. 77
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(17) Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumi, ko piešķir 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, nozīmētu zaudēt svarīgu 
iniciatīvu, lai samazinātu rēķinus par 
enerģiju un enerģijas izmantošanu.
Ieņēmumu palielināšanās no enerģijas 
nodokļiem, palīdzot aizsargāt tās 
personas, kam ir zemi ienākumi, un jo 
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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.

īpaši neaizsargātās personas, jāizmanto 
sociālo mājokļu atjaunošanas shēmām vai 
to personu mājokļiem, kam trūkst 
kurināmā. Dažās dalībvalstīs augstās 
apkures izmaksas jau tiek līdzsvarotas ar 
lielākiem sociālās labklājības 
maksājumiem vai papildu sociālajiem 
pasākumiem. Dalībvalstīm jābūt 
pienākumam paziņot Komisijai par 
pasākumiem, ko tās veic, lai aizsargātu 
personas ar zemiem ienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Visu mājsaimniecību atbrīvošana vājinātu energotaupības iniciatīvas un veicinātu 
izvairīšanos no efektīvāku centralizētās siltumapgādes risinājumu izstrādes, tādējādi 
kropļojot ES ETS. Ar enerģijas nodokļiem saistītā ieņēmumu palielināšanās jāizmanto, lai 
atbalstītu nabadzīgākās sabiedrības grupas un atbalstītu enerģijas ietaupījuma pasākumus.

Grozījums Nr. 78
Olle Ludvigsson

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) Lai noteiktu pareizās iniciatīvas 
ieguldījumiem enerģijas ietaupījuma un
uzlabotas energoefektivitātes jomā, jāatceļ 
15. pantā norādītā iespēja piemērot 
atbrīvojumus vai samazinājumus 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām pēc ilga pakāpeniskas 
atcelšanas perioda. Dalībvalstīs, kurās tas 
ietekmē enerģijas cenas, 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem
un labdarības organizācijām jāsniedz 
kompensācija, izmantojot pamatotus un 
visaptverošus sociālos pasākumus.

Or. en
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Pamatojums

Atbrīvojums ar tā pašreizējo piemērošanas jomu ― nepievienojot šķidro kurināmo ― 
ilgtermiņā ir jāatceļ, lai uzlabotu iniciatīvas enerģijas ietaupījuma un energoefektivitātes 
jomā. Vienlaikus mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un labdarības organizāciju izdevumi 
jākompensē, izmantojot sociālos pasākumus. Ja piemēro atbrīvojumu, tas samazina cenu 
spiedienu ― skaidri atturot no ieguldījumiem, piemēram, ēku renovācijā un centralizētajā 
siltumapgādē, ― un tādējādi mājsaimniecības kļūst pārāk pasīvas attiecībā uz enerģijas 
patēriņa ierobežošanu.

Grozījums Nr. 79
Leonardo Domenici

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi 
un dabasgāzi, ko izmanto par degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem vairs nav attaisnojama, 
īpaši ņemot vērā nepieciešamību 
palielināt atjaunojamu energoavotu tirgus 
īpatsvaru, un tādēļ tās vidējā termiņā 
jāatceļ.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Automātiskajai saiknei starp augstāku nodokļu uzlikšanu sašķidrinātai naftas gāzei un 
metānam, ko izmanto mehāniskajos transportlīdzekļos, un atjaunojamo energoresursu tirgus 
daļu palielināšanu ir niecīgs tehniskais vai uz tirgu balstītais attaisnojums. Pat tajās 
dalībvalstīs, kurās ir stingras tradīcijas izmantot gāzi kā mehānisko transportlīdzekļu 
degvielu, biodegvielas izmantošana pastāvīgi palielinās saskaņā ar saistībām, kas paredzētas 
direktīvā par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2009/28/EK).

Grozījums Nr. 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi 
un dabasgāzi, ko izmanto par degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem vairs nav attaisnojama, 
īpaši ņemot vērā nepieciešamību 
palielināt atjaunojamu energoavotu tirgus 
īpatsvaru, un tādēļ tās vidējā termiņā 
jāatceļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 81
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi 
un dabasgāzi, ko izmanto par degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem vairs nav attaisnojama, 
īpaši ņemot vērā nepieciešamību palielināt 
atjaunojamu energoavotu tirgus īpatsvaru, 
un tādēļ tās vidējā termiņā jāatceļ.

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi, 
ko izmanto par motordegvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādam
energoproduktam vairs nav attaisnojama, 
īpaši ņemot vērā nepieciešamību palielināt 
atjaunojamu energoavotu tirgus īpatsvaru, 
un tādēļ tās vidējā termiņā jāatceļ. 
Dabasgāzes un biometāna gadījumā, ko 
izmanto kā motordegvielu, priekšrocības 
zemāku minimālo līmeņu veidā attiecībā 
uz vispārējā enerģijas patēriņa nodokli vai 
iespēja atbrīvot šo energoproduktu no 
nodokļa ir jāatceļ tikai pēc novērtējuma, 
līdz 2023. gadam, par šīs direktīvas 
īstenošanu attiecībā uz nodokļu līmeni, ko 
piemēro dabasgāzei autopārvadājumu 
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nozarē. Šajā novērtējumā jāpārbauda arī 
progress dabasgāzes un biometāna 
pieejamības jomā, uzpildes staciju tīkla 
palielināšanās Savienībā, ar dabasgāzi 
darbināmu transportlīdzekļu tirgus daļa 
Savienībā, biometāna kā degvielas 
inovācija un tehnoloģiskā pilnveidošana 
transporta nozarē un nodokļu minimālā 
līmeņa reālā vērtība.

Or. en

Pamatojums

Biometāna attīstība ir saistīta transportlīdzekļu, ko darbina ar dabasgāzi, attīstību un 
tādējādi ar labvēlīgu nodokļu režīmu, kas ļauj attīstīt metāna uzpildes infrastruktūru. 
Metānam, pieejamajai alternatīvai degvielām, kas iegūtas no naftas, ir ļoti zems NMHC, PM 
un NOx, kas uzlabo pilsētas gaisa kvalitāti, kā arī samazina troksni un CO2. „Pārskatīšanas 
klauzula” ir pareizais veids, kā novērtēt nepieciešamību saglabāt labvēlīgu nodokļu režīmu 
attiecībā uz alternatīviem degvielas veidiem.

Grozījums Nr. 82
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi 
un dabasgāzi, ko izmanto par degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem vairs nav attaisnojama, 
īpaši ņemot vērā nepieciešamību 
palielināt atjaunojamu energoavotu tirgus 
īpatsvaru, un tādēļ tās vidējā termiņā
jāatceļ.

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi 
un dabasgāzi, ko izmanto par degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem nav attaisnojama 
ilgtermiņā un tādēļ ir jāatceļ. Tomēr, tā kā 
šīs degvielas ir mazāk kaitīgas videi nekā 
citi fosilie kurināmie un tā kā to sadales 
infrastruktūra varētu būt labvēlīga, 
ieviešot atjaunojamās alternatīvas, 
priekšrocības pakāpeniski ir jāatceļ.

Or. en
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Pamatojums

Lai gan sašķidrinātā naftas gāze un dabasgāze nav ilgtspējīgi risinājumi enerģijas jomā, tie ir 
pienācīgi elementi energoavotu sadalījumā vidējā termiņā. Tās ne tikai rada zemākas CO2 un 
NOx emisijas nekā citi fosilie kurināmie. To infrastruktūra varētu arī ― īpaši attiecībā uz 
dabasgāzi ― veicināt atjaunojamu alternatīvu ieviešanu. Tāpēc līdz 2028. gadam jāatļauj 
nodokļu samazinājumi līdz 50 %, bet tikai tik ilgi, kamēr vēl turpināsies zemo tirgus daļu 
izveides posmi.

Grozījums Nr. 83
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi 
un dabasgāzi, ko izmanto par degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem vairs nav attaisnojama, 
īpaši ņemot vērā nepieciešamību palielināt 
atjaunojamu energoavotu tirgus īpatsvaru, 
un tādēļ tās vidējā termiņā jāatceļ.

(18) Attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi 
un dabasgāzi, ko izmanto par degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemāki 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālie līmeņi, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem vairs nav attaisnojama, 
īpaši ņemot vērā nepieciešamību palielināt 
atjaunojamu energoavotu tirgus īpatsvaru, 
un tādēļ tās pakāpeniski jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Šai direktīvai ir jāatvieglo 
Savienības enerģētikas un klimata 
politikas vispārējo mērķu sasniegšana. 
Aviācijas nozares iekļaušana Savienības 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, 
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pieņemot Direktīvu 2008/101/EK, 
atspoguļo apņēmību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas šajā nozarē. 
Ja līdz 2011. gada 31. decembrim netiks 
noslēgts starptautisks nolīgums, kura 
samazinājuma mērķos ietvertas arī 
starptautiskā jūras transporta radītās 
emisijas, Komisija ir apņēmusies nākt 
klajā ar ierosinājumu arī šādas emisijas 
iekļaut Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas plānā. Lai ļautu 
dalībvalstīm uzlikt nodokļus 
energoproduktiem, ko izmanto aviācijā un 
jūras transportā, tāpat kā citiem 
energoproduktiem transporta jomā, ir 
svarīgi izveidot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus attiecībā uz Savienības 
enerģētisko neatkarību un kā stimulu 
uzlabotai energoefektivitātei.

Or. en

Pamatojums

Jāļauj dalībvalstīm piemērot nodokļus energoproduktiem, ko izmanto aviācijā un jūras 
transportā.

Grozījums Nr. 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Šai direktīvai ir jāveicina Savienības 
enerģētikas un klimata politikas vispārējie 
mērķi. Aviācijas nozares iekļaušana ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, 
pieņemot Direktīvu 2008/101/EK, 
atspoguļo apņēmību samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas šajā nozarē. 
Ja līdz 2011. gada 31. decembrim netiks 
noslēgts starptautisks nolīgums, kurā 
aptvertas starptautiskā jūras transporta 
radītās emisijas un ietverti nopietni mērķi 
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to samazināšanai, Komisijai vajadzētu 
nākt klajā ar ierosinājumu šādas emisijas 
iekļaut Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas plānā. Ir svarīgi 
uzlikt nodokļus energoproduktiem, ko 
izmanto aviācijā un jūras transportā, 
tāpat kā citiem energoproduktiem, lai 
panāktu Savienības enerģētisko 
neatkarību un veicinātu 
energoefektivitāti. Jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka šo nodokļu pasākumu 
piemērošanu neapmaksā patērētāji, t.i., ka 
izmaksas netiek novirzītas tālāk viņiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm noteiktais aizliegums uzlikt nodokļus energoproduktiem, ko izmanto aviācijā un 
jūras transportā, nav attaisnojams. Ja dalībvalstis nespēs piemērot nodokļus 
energoproduktiem, ko izmanto aviācijā un jūras transportā, tās nespēs rentabli īstenot savas 
saistības attiecībā uz ES enerģētikas un klimata politiku.

Grozījums Nr. 86
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EK 
dalībvalstīm ir pienākums atbrīvot no 
nodokļa degvielu, ko izmanto navigācijai 
Kopienas ūdeņos, kā arī elektroenerģiju, 
ko saražo uz kuģa, tostarp kuģa, kas 
noenkurots ostā. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt šo labvēlīgo nodokļu režīmu, to 
attiecinot arī uz iekšējiem ūdensceļiem. 
Dažās ostās pastāv tīrāka alternatīva, jo 
izmanto krasta elektroenerģiju, kas tomēr 
tiek aplikta ar nodokļiem. Lai izveidotu 
pirmo stimulu šādas tehnoloģijas izstrādei 
un piemērošanai, kamēr šajā jautājumā nav 
pieņemti aptverošāki noteikumi, 
dalībvalstīm jāpiešķir atbrīvojums no 

(19) Saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EK 
dalībvalstīm ir pienākums atbrīvot no 
nodokļa degvielu, ko izmanto gaisa un 
jūras navigācijai, kas nav paredzēta 
izpriecām. Šis aizliegums neatbilst 
vispārējiem Savienības mērķiem vides 
jomā, subsidiaritātes principam vai 
mērķim izveidot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus enerģijas nodokļu jomā. Tāpēc 
tas jāatceļ. Vienlaikus jādod iespēja 
dalībvalstīm šajās divās jomās piemērot 
samazinājumu vai pilnīgu atbrīvojumu 
gan attiecībā uz vispārējā enerģijas 
patēriņa nodokļiem, gan CO2 nodokļiem. 
Tātad, ievērojot divpusējos un 
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enerģijas nodokļiem krasta elektroenerģijas 
izmantošanai uz kuģiem, kuri noenkuroti 
ostā. Šāda atbrīvojuma piemērošanas 
periodam jābūt pietiekami garam, lai tas 
neatturētu ostu operatorus no nepieciešamo 
ieguldījumu veikšanas, tanī pašā laikā 
ierobežotam, lai pilnīga vai daļēja 
atbrīvojuma saglabāšana būtu atkarīga no 
drīzumā pieņemta jauna lēmuma.

daudzpusējos starptautiskos nolīgumus, 
kā arī to, ka aviācijas nozare tiks iekļauta 
un jūras transporta nozari varētu iekļaut 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā, dalībvalstīm jābūt pilnīgai 
brīvībai izstrādāt enerģijas nodokļu 
sistēmas gaisa un jūras navigācijas jomā, 
kā tās atzīst par piemērotu. Šis nodokļu 
režīms jāattiecina arī uz iekšējiem 
ūdensceļiem. Dažās ostās pastāv tīras 
enerģijas alternatīva, jo izmanto krasta 
elektroenerģiju, kas tomēr tiek aplikta ar 
nodokļiem. Lai izveidotu pirmo stimulu 
šādas tehnoloģijas izstrādei un 
piemērošanai, kamēr šajā jautājumā nav 
pieņemti aptverošāki noteikumi, 
dalībvalstīm jāpiešķir atbrīvojums no 
enerģijas nodokļiem krasta elektroenerģijas 
izmantošanai uz kuģiem, kuri noenkuroti 
ostā. Šāda atbrīvojuma piemērošanas 
periodam jābūt pietiekami garam, lai tas 
neatturētu ostu operatorus no nepieciešamo 
ieguldījumu veikšanas, tanī pašā laikā 
ierobežotam, lai pilnīga vai daļēja 
atbrīvojuma saglabāšana būtu atkarīga no 
drīzumā pieņemta jauna lēmuma.

Or. en

Pamatojums

Būtu racionāli pārveidot obligātos nodokļu atbrīvojumus attiecībā uz aviācijas un jūras 
transportu neobligātos atbrīvojumos. Tā kā šie aizliegumi nav pamatoti ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem, tie nevajadzīgi ierobežo valstu politiskās manevrēšanas iespējas šajā jomā. 
Pāreja uz neobligātiem atbrīvojumiem dotu iespēju dalībvalstīm daudz rentablāk īstenot 
savas saistības ES klimata un enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 87
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EK (19) Saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EK 
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dalībvalstīm ir pienākums atbrīvot no 
nodokļa degvielu, ko izmanto navigācijai 
Kopienas ūdeņos, kā arī elektroenerģiju, ko 
saražo uz kuģa, tostarp kuģa, kas 
noenkurots ostā. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt šo labvēlīgo nodokļu režīmu, to 
attiecinot arī uz iekšējiem ūdensceļiem. Lai 
izveidotu pirmo stimulu šādas tehnoloģijas 
izstrādei un piemērošanai, kamēr šajā 
jautājumā nav pieņemti aptverošāki 
noteikumi, dalībvalstīm jāpiešķir 
atbrīvojums no enerģijas nodokļiem krasta 
elektroenerģijas izmantošanai uz kuģiem, 
kuri noenkuroti ostā. Šāda atbrīvojuma 
piemērošanas periodam jābūt pietiekami 
garam, lai tas neatturētu ostu operatorus no 
nepieciešamo ieguldījumu veikšanas, tanī 
pašā laikā ierobežotam, lai pilnīga vai 
daļēja atbrīvojuma saglabāšana būtu 
atkarīga no drīzumā pieņemta jauna 
lēmuma.

dalībvalstīm ir pienākums atbrīvot no 
nodokļa degvielu, ko izmanto navigācijai 
Kopienas ūdeņos, kā arī elektroenerģiju, ko 
saražo uz kuģa, tostarp kuģa, kas 
noenkurots ostā. Turklāt dalībvalstis var 
paplašināt šo labvēlīgo nodokļu režīmu, to 
attiecinot arī uz iekšējiem ūdensceļiem. Lai 
izveidotu pirmo stimulu šādas tehnoloģijas 
izstrādei un piemērošanai, kamēr šajā 
jautājumā nav pieņemti aptverošāki 
noteikumi, dalībvalstīm jāpiešķir 
atbrīvojums no enerģijas nodokļiem krasta 
elektroenerģijas izmantošanai uz kuģiem, 
kuri noenkuroti ostā. Šāda atbrīvojuma 
piemērošanas periodam gan attiecībā uz 
jūras ostām, gan iekšzemes ostām jābūt 
pietiekami garam, lai tas neatturētu ostu 
operatorus no nepieciešamo ieguldījumu 
veikšanas, tanī pašā laikā ierobežotam, lai 
pilnīga vai daļēja atbrīvojuma saglabāšana 
būtu atkarīga no drīzumā pieņemta jauna 
lēmuma.

Or. nl

Grozījums Nr. 88
Ivo Strejček

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 
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 

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
15. panta 3. punktu dalībvalstis 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
akvakultūras darbos un mežsaimniecībā 
var piemērot ne tikai noteikumus, ko 
vispārīgi piemēro izmantošanai 
uzņēmējdarbībai, bet arī nulles nodokļu 
līmeni.
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energoefektivitātes jomā. Attiecībā uz CO2
nodokļiem režīms attiecīgajām nozarēm 
jāsalāgo ar noteikumiem, kurus piemēro 
rūpniecības nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Olle Ludvigsson

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 
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 
akvakultūras 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. Energoefektivitātes palielinājumiem 
jābūt skaidri definētiem, un valstu 
iestādēm tie stingri jāuzrauga. Attiecībā 
uz CO2 nodokļiem režīms attiecīgajām 
nozarēm jāsalāgo ar noteikumiem, kurus 
piemēro rūpniecības nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Procedūrai energoefektivitātes progresa nodrošināšanai jābūt stingrai un sīki izstrādātai, lai 
sasniegtu reālus rezultātus. Nodokļu atvieglojumi jāpiešķir, tikai pamatojoties uz 
apstiprinātiem efektivitātes uzlabojumiem. Šajā saistībā ir nepieciešams skaidrs un stabils 
valstu regulējums.



AM\883480LV.doc 53/139 PE475.931v01-00

LV

Grozījums Nr. 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 
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 
akvakultūras 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 neobligātajiem CO2
nodokļiem režīms attiecīgajām nozarēm 
jāsalāgo ar noteikumiem, kurus piemēro 
rūpniecības nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vispārējos šīs direktīvas noteikumos 
ņemtas vērā tādas degvielas/kurināmā 
specifiskās iezīmes, kas ir biomasa vai kas 
iegūta no biomasas un atbilst 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā
minētajiem ilgtspējības kritērijiem, 
attiecībā uz to ieguldījumu CO2
līdzsvarošanā un zemāku enerģijas saturu 
vienā kvantitatīvā vienībā salīdzinājumā ar 

(21) Vispārējos šīs direktīvas noteikumos 
ņemtas vērā tādas degvielas/kurināmā 
specifiskās iezīmes, kas ir biomasa vai kas 
iegūta no biomasas un atbilst ilgtspējības 
kritērijiem, attiecībā uz to ieguldījumu CO2
līdzsvarošanā un zemāku enerģijas saturu 
vienā kvantitatīvā vienībā salīdzinājumā ar 
dažām konkurējošām fosilajām 
degvielām/kurināmo. Ilgtspējības kritēriji 
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dažām konkurējošām fosilajām 
degvielām/kurināmo. Attiecīgi 
Direktīvas 2003/96/EK noteikumi, kas ļauj 
samazināt nodokli vai atbrīvot no nodokļa 
šādu degvielu/kurināmo, vidējā termiņā 
jāatceļ. Starpperiodā jānodrošina, lai šo 
noteikumu piemērošana atbilstu šīs 
direktīvas vispārējiem noteikumiem. Tāpēc 
biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) punktā,
jāļauj saņemt dalībvalstu piemērotas 
papildu nodokļu priekšrocības tikai tad, ja 
šīs degvielas/kurināmie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem
ilgtspējības kritērijiem.

attiecībā uz biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas definēti Direktīvas 2009/28/EK 
2. panta h) un i) punktā, ir izklāstīti 
minētās direktīvas 17. pantā, un tos 
attiecībā uz citiem biomasas produktiem 
ievieš pēc Komisijas priekšlikuma.
Attiecīgi Direktīvas 2003/96/EK 
noteikumi, kas ļauj samazināt nodokli vai 
atbrīvot no nodokļa šādu 
degvielu/kurināmo, vidējā termiņā jāatceļ. 
Starpperiodā jānodrošina, lai šo noteikumu 
piemērošana atbilstu šīs direktīvas 
vispārējiem noteikumiem. Tāpēc 
biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem jāļauj saņemt dalībvalstu 
piemērotas papildu nodokļu priekšrocības 
tikai tad, ja šīs degvielas/kurināmie atbilst 
to ilgtspējības kritērijiem. Citiem biomasas 
produktiem, tiklīdz pēc Komisijas 
priekšlikuma ir pieņemti to īpašie 
ilgtspējības kritēriji, jāļauj saņemt papildu 
nodokļu priekšrocības tikai tad, ja ir 
izpildīti šie jaunie kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāattiecina ne tikai uz biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, bet arī uz cietiem biomasas kurināmajiem. Nebūtu lietderīgi konsekventi ― kā 
Komisijas priekšlikumā ― attiecināt labvēlīgāku režīmu uz degvielu, kas iegūta no 
neilgtspējīgas cietās biomasas. Tā kā ilgtspējības loģika nedaudz atšķiras starp cieto biomasu 
un biodegvielu/bioloģisko šķidro kurināmo, jānosaka konkrēti kritēriji attiecībā uz cieto 
biomasu un tad jāievieš saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 92
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vispārējos šīs direktīvas noteikumos 
ņemtas vērā tādas degvielas/kurināmā 

(21) Vispārējos šīs direktīvas noteikumos 
ņemtas vērā tādas degvielas/kurināmā 
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specifiskās iezīmes, kas ir biomasa vai kas 
iegūta no biomasas un atbilst 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
minētajiem ilgtspējības kritērijiem, 
attiecībā uz to ieguldījumu CO2
līdzsvarošanā un zemāku enerģijas saturu 
vienā kvantitatīvā vienībā salīdzinājumā ar 
dažām konkurējošām fosilajām 
degvielām/kurināmo. Starpperiodā 
jānodrošina, lai šo noteikumu piemērošana 
atbilstu šīs direktīvas vispārējiem 
noteikumiem. Tāpēc biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas definēti Direktīvas 2009/28/EK 
2. panta h) un i) punktā, jāļauj saņemt 
dalībvalstu piemērotas papildu nodokļu 
priekšrocības tikai tad, ja šīs 
degvielas/kurināmie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem.

specifiskās iezīmes, kas ir biomasa vai kas 
iegūta no biomasas un atbilst 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
minētajiem ilgtspējības kritērijiem, 
attiecībā uz to ieguldījumu CO2
līdzsvarošanā un zemāku enerģijas saturu 
vienā kvantitatīvā vienībā salīdzinājumā ar 
dažām konkurējošām fosilajām 
degvielām/kurināmo. Starpperiodā 
jānodrošina, lai šo noteikumu piemērošana 
atbilstu šīs direktīvas vispārējiem 
noteikumiem. Tāpēc biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas definēti Direktīvas 2009/28/EK 
2. panta h) un i) punktā, jāļauj saņemt 
dalībvalstu piemērotas papildu nodokļu 
priekšrocības tikai tad, ja šīs 
degvielas/kurināmie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem. Saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantu tas 
nozīmē, ka nodokļu priekšrocības 
biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem, kas rada vismaz 
35 % siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumu, var palikt spēkā tikai līdz 
2016. gada beigām. No 2017. gada 
ierobežojums jāpalielina līdz 50 % un no 
2018. gada ― līdz 60 %.

Or. nl

Grozījums Nr. 93
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vispārējos šīs direktīvas noteikumos 
ņemtas vērā tādas degvielas/kurināmā 
specifiskās iezīmes, kas ir biomasa vai kas 
iegūta no biomasas un atbilst 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
minētajiem ilgtspējības kritērijiem, 

(21) Vispārējos šīs direktīvas noteikumos 
ņemtas vērā tādas degvielas/kurināmā 
specifiskās iezīmes, kas ir biomasa vai kas 
iegūta no biomasas un atbilst 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
minētajiem ilgtspējības kritērijiem, 
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attiecībā uz to ieguldījumu CO2
līdzsvarošanā un zemāku enerģijas saturu 
vienā kvantitatīvā vienībā salīdzinājumā ar 
dažām konkurējošām fosilajām 
degvielām/kurināmo. Attiecīgi 
Direktīvas 2003/96/EK noteikumi, kas ļauj 
samazināt nodokli vai atbrīvot no nodokļa 
šādu degvielu/kurināmo, vidējā termiņā 
jāatceļ. Starpperiodā jānodrošina, lai šo
noteikumu piemērošana atbilstu šīs 
direktīvas vispārējiem noteikumiem. Tāpēc 
biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) punktā, jāļauj 
saņemt dalībvalstu piemērotas papildu 
nodokļu priekšrocības tikai tad, ja šīs 
degvielas/kurināmie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem.

attiecībā uz to ieguldījumu CO2
līdzsvarošanā un zemāku enerģijas saturu 
vienā šķidrās biodegvielas kvantitatīvā 
vienībā salīdzinājumā ar dažām 
konkurējošām fosilajām 
degvielām/kurināmo. Attiecīgi 
Direktīvas 2003/96/EK noteikumi, kas ļauj 
samazināt nodokli vai atbrīvot no nodokļa 
šādu degvielu/kurināmo, vidējā termiņā 
jāatceļ. Starpperiodā jānodrošina, lai 
noteikumu piemērošana atbilstu šīs 
direktīvas vispārējiem noteikumiem. Tāpēc 
biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) punktā, jāļauj 
saņemt dalībvalstu piemērotas papildu 
nodokļu priekšrocības tikai tad, ja šīs 
degvielas/kurināmie atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem. Biometāna 
gadījumā enerģijas saturs vienā 
kvantitatīvā vienībā ir tāds pats kā 
dabasgāzei. Ņemot vērā to, ka biometāna 
ievadīšana dabasgāzes tīklā palīdz 
palielināt atjaunojamo resursu daļu, 
biometānu atbrīvo no nodokļiem attiecībā 
uz tā CO2 un enerģijas saturu, ja tas ir 
ražots saskaņā ar ilgtspējības kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Biometāns ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai sasniegtu obligāto 2020. gada mērķi ― 10 % 
biodegvielas transportā. Nav nekādu ierobežojumu dabasgāzes un biometāna sajaukšanai, 
pateicoties vienādajam molekulu sastāvam. Tie ir vienīgā iespējamā zemāku emisiju 
alternatīva no naftas iegūtai degvielai. Tāpēc biometāns ir jāatbrīvo no nodokļiem attiecībā 
uz CO2 un enerģijas nodokļu slogu.

Grozījums Nr. 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja netiek veikta tālāka harmonizācija 
attiecībā uz kurināmo, ko izmanto 
uzņēmējdarbības vajadzībām, dalībvalstīm, 
kurās nodokļu līmeņi pārsniedz šajā jomā 
noteiktos minimālos nodokļu līmeņus, arī 
turpmāk jāļauj noteikt dažus nodokļu 
samazinājumus. Piemērojamos 
nosacījumos jānodala vispārējie enerģijas 
patēriņa nodokļi un CO2 nodokļi, jo šiem 
abiem elementiem ir atšķirīgi mērķi.
Turklāt skaidri jānosaka, ka atsauce uz 
tirgojamu atļauju shēmām 
Direktīvas 2003/96/EK 17. pantā neattiecas 
uz Direktīvā 2003/87/EK noteikto 
Savienības sistēmu.

(22) Ja netiek veikta tālāka harmonizācija 
attiecībā uz kurināmo, ko izmanto 
uzņēmējdarbības vajadzībām, dalībvalstīm, 
kurās nodokļu līmeņi pārsniedz šajā jomā 
noteiktos minimālos nodokļu līmeņus, arī 
turpmāk jāļauj noteikt dažus nodokļu 
samazinājumus. Turklāt skaidri jānosaka, 
ka atsauce uz tirgojamu atļauju shēmām 
Direktīvas 2003/96/EK 17. pantā neattiecas 
uz Direktīvā 2003/87/EK noteikto 
Savienības sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Direktīvas 2003/96/EK 2. panta 
1. punktā un 20. panta 1. punktā minētie 
energoproduktu saraksti jāatjaunina, 
ietverot noteiktas biodegvielas, lai 
nodrošinātu vienotu standartrežīmu 
attiecībā uz šādām biodegvielām, un 
Direktīvas 2003/96/EK 2. panta 5. punktā 
jāietver atsauce uz patlaban aktuālo 
kombinētās nomenklatūras redakciju. 
Ņemot vērā izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas, to apiešanas vai ļaunprātīgas 
izmantošanas risku, uz produktiem, kuri 
atbilst KN kodam 3811, jāattiecina 
Direktīvā 2008/118/EK noteiktie kontroles 
un aprites noteikumi.

(25) Direktīvas 2003/96/EK 2. panta 
1. punktā un 20. panta 1. punktā minētie 
energoproduktu saraksti jāatjaunina, 
ietverot noteiktas biodegvielas, lai 
nodrošinātu vienotu standartrežīmu 
attiecībā uz šādām biodegvielām, un 
Direktīvas 2003/96/EK 2. panta 5. punktā 
jāietver atsauce uz patlaban aktuālo 
kombinētās nomenklatūras redakciju. 
Ņemot vērā izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas, krāpniecības vai ļaunprātīgas 
izmantošanas risku, uz produktiem, kuri 
atbilst KN kodam 3811, jāattiecina 
Direktīvā 2008/118/EK noteiktie kontroles 
un aprites noteikumi.

Or. en



PE475.931v01-00 58/139 AM\883480LV.doc

LV

Grozījums Nr. 96
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Nodokļu nemaksāšanas fenomens 
saistībā ar „degvielas uzpildes tūrismu” 
komerciālo autopārvadājumu jomā un 
„maksimāla degvielas daudzuma uzpildi” 
komerciālās aviācijas jomā kropļo iekšējo 
tirgu, un atsevišķām dalībvalstīm kļūst 
neizdevīgi piemērot tādus nodokļu 
līmeņus, kas ir augstāki nekā pārējās 
valstīs. Viens veids, ka risināt šīs 
problēmas, varētu būt pilnīga vai daļēja 
pāreja no pašreizējās sistēmas, kad 
nodokļus uzliek par valstī nopirkto 
attiecīgās transporta degvielas daudzumu, 
uz sistēmu, kad šo degvielu apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz daudzumiem, 
kas faktiski izmantoti katras dalībvalsts 
teritorijā. Lai radītu labāku priekšstatu 
par šo alternatīvo risinājumu, Komisijai 
jāsniedz ziņojums par šādas pārejas 
iespējamību un gaidāmo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Ziemeļamerikas IFTA modelis uzskatāmi parāda, ka šīs problēmas var atrisināt racionāli, 
uzliekot nodokļus par patērēto degvielu ― nevis par pārdoto ― katra administratīvā 
apgabala (dalībvalsts) teritorijā. Tāpēc būtu lietderīgi pilnvarot Komisiju sīki izpētīt, vai šādu 
modeli zināmā veidā varētu izmantot par pamatu līdzīgai sistēmai ES.

Grozījums Nr. 97
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts 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 
emisiju pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu 
liecību pieejamību.

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam 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. Ziņojumā arī 
jāpārbauda ietekme uz rūpniecības 
politikas prioritāšu noteikšanu Eiropas 
autobūves nozarē attiecībā uz tīriem, 
energoefektīviem tradicionālajiem 
iekšdedzes dzinējiem un ES CO2 emisiju 
samazinājuma mērķiem privāto 
transportlīdzekļu nozarē. Saraksts ar 
nozarēm vai apakšnozarēm, kuras uzskata 
par pakļautām nozīmīgam oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam, regulāri jāpārskata, jo 
īpaši ņemot vērā jaunu liecību pieejamību
un pārbaudot valsts īstenošanas 
nosacījumus, lai noteiktu, vai tie ir 
skaidri, viennozīmīgi un pārredzami 
patērētājiem. Turklāt Komisijai līdz 
2016. gada 1. janvārim jāiesniedz vēl 
viens priekšlikums par privāto 
transportlīdzekļu tirdzniecības nodokļu, 
reģistrācijas nodokļu un ikgadējo 
transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļu 
saskaņošanu un pielāgošanu, 
pamatojoties tikai uz transportlīdzekļu 
CO2 emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts 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 emisiju pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu 
liecību pieejamību.

(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. 
Saraksts ar nozarēm vai apakšnozarēm, 
kuras uzskata par pakļautām nozīmīgam 
oglekļa emisiju pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu 
liecību pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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, 
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.

(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. Šajā 
ziņojumā jāietver pārskats par spēkā 
esošajiem nodokļu noteikumiem, kas 
ietverti divpusējos gaisa satiksmes 
pakalpojumu nolīgumos. Saraksts ar 
nozarēm vai apakšnozarēm, kuras uzskata 
par pakļautām nozīmīgam oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam, regulāri jāpārskata, jo 
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īpaši ņemot vērā jaunu liecību pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot ziņot par attaisnojumiem attiecībā uz nodokļu atbrīvojumiem degvielai, ko izmanto 
gaisa un jūras navigācijā, Komisija skaidri atzīst, ka tie ir problemātiski, taču atliek 
jautājumu. Tomēr ir svarīgi to risināt tagad, ja ES vēlas gūt atbalstu savam mērķim pārveidot 
ES transporta sistēmu ilgtspējīgā sistēmā. Lai sasniegtu šo mērķi, vajadzīgais 
priekšnosacījums ir „pareiza cenu politika”.

Grozījums Nr. 100
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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, 
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.

(28) Reizi trijos 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. Sarakstu
ar nozarēm vai apakšnozarēm, kuras 
uzskata par pakļautām nozīmīgam oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam, sagatavo un 
regulāri pārskata, jo īpaši ņemot vērā 
jaunu liecību pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Ierobežotais to nozaru un iekārtu skaits, ko skar oglekļa emisiju pārvirze, patiesībā neattaisno 
īpašus noteikumus, tomēr uzskaite būtu jāveic. Tad dalībvalstis, izmantojot valsts atbalstu, 
varētu kompensēt ikvienu uzskatāmi pierādīto oglekļa emisiju pārvirzes risku energoietilpīgās
nozarēs enerģijas nodokļu dēļ.
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Grozījums Nr. 101
Olle Ludvigsson

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, 
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.

(28) Reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas piemērošanu, īpaši pārbaudot 
minimālos CO2 nodokļu līmeņus, ņemot 
vērā emisijas kvotu tirgus cenas attīstību 
ES, inovāciju un tehnoloģiju attīstības 
ietekmi, ietekmi uz kaitīgām vai iespējami 
kaitīgām emisijām, kas nav CO2 emisijas,
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.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ātro tehnisko un politisko attīstību šajā jomā, Komisijai jāziņo daudz biežāk nekā 
reizi piecos gados, lai šī direktīva būtu atbilstoši atjaunināta. Ziņojumi jāadresē arī Eiropas 
Parlamentam. Šīs direktīvas uzlabošanas procesā īpaši vērā jāņem problēmas saistībā ar 
emisijām, kas nav CO2 emisijas, piemēram, NOX. Svarīgi ir aplūkot plašāku ietekmi uz vidi 
saistībā ar motordegvielas un kurināmā izmantošanu.

Grozījums Nr. 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts 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 
emisiju pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu 
liecību pieejamību.

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

Or. en

Grozījums Nr. 103
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ņemot vērā, ka plānotās darbības 
mērķus, proti, nodrošināt iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību jauno prasību 
kontekstā tādās jomās kā enerģētika un 
vide, dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt 
un tādējādi tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Līdz 2012. gada 31. decembrim 
Komisijai jāiesniedz priekšlikums, lai šajā 
direktīvā iekļautu minimālo nodokļu likmi 
kodoldegvielas stieņiem, ko izmanto 
elektroenerģijas ražošanā, un pievienotu 
kodoldegvielas stieņus šajā direktīvā 
iekļautajiem energoproduktiem. Tas 
neskar dalībvalstīs izveidotos 
pakāpeniskas atcelšanas plānus.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvas grozījumā nav risināts jautājums par kodoldegvielām. Tomēr ārējie faktori 
saistībā ar kodolenerģijas izmantošanu, iespējamais risks kodolkatastrofas gadījumā un 
prasība pēc vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem prasa iekļaut direktīvā minimālo nodokļu 
likmi attiecībā uz kodoldegvielas stieņiem. Šai minimālajai nodokļu likmei jāatbilst tām 
finansiālajām priekšrocībām attiecībā uz kodolenerģiju, kas izriet no elektroenerģijas cenu 
palielināšanās saistībā ar ETS.

Grozījums Nr. 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
31.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31b) Ne vēlāk kā sešus mēnešu pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas Komisijai jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
priekšnosacījumiem dažām vai visām 
dalībvalstīm, lai pārslēgtos uz sistēmu, 
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kurā nodokļus transporta degvielai 
piemēro atbilstoši patērētajai degvielai 
nevis, kā pašlaik, uzpildītajai degvielai. 
Ziņojumam vajadzības gadījumā 
jāpievieno priekšlikumi grozījumiem ES 
tiesību aktos un jāietver visaptveroši 
novērtējumi par ietekmi uz fiskālo 
subsidiaritāti, siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, enerģētisko neatkarību un 
ekonomikas izaugsmi.

Or. en

Pamatojums

Lai pārvarētu degvielas tūrisma problēmu, ir pēdējais laiks izpētīt iespēju piemērot nodokļus 
patērētajai degvielai atbilstoši Ziemeļamerikas IFTA modelim.

Grozījums Nr. 106
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 
2003/96/EK,

(32) Tāpēc vajadzības gadījumā pēc 
2015. gada būtu jāgroza 
Direktīva 2003/96/EK, ņemot vērā 
Komisijas pirmo novērtējuma ziņojumu, 
kurā jāatspoguļo dalībvalstu pienācīgi 
pamatotās vajadzības attiecībā uz nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai,

Or. en

Grozījums Nr. 107
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis uzliek nodokļus 
energoproduktiem un elektroenerģijai
saskaņā ar šo direktīvu.

1. Šajā direktīvā izveidota kopīga 
Savienības sistēma attiecībā uz nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai. Tajā paredzēts obligātu 
noteikumu kopums, ko dalībvalstis ievēro, 
uzliekot valsts nodokļus šajās jomās. Tajā 
noteikta definīcija un atsauces struktūra 
par attiecīgajiem degvielas veidiem, 
minimālajiem nodokļu līmeņiem, 
principiem, kā nodokļu likmes tiek 
savstarpēji saistītas un atjauninātas, 
sistēmu enerģijas nodokļu saskaņošanai 
ar ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmu, pakāpeniskas atcelšanas un 
izņēmuma nosacījumu daudzumu, kā arī 
noteikumiem, kā turpmāk pilnveidot 
tiesību aktus šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā punktā sīkāk aprakstot direktīvas mērķi un saturu, viss tiesību akta teksts kļūst 
vieglāk lasāms un vienkāršāk saprotams.

Grozījums Nr. 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodala CO2 nodokļus un 
vispārējos enerģijas patēriņa nodokļus.

2. Dalībvalstis var nodalīt divus dažādus 
nodokļu elementus: obligātais vispārējais 
enerģijas patēriņa nodoklis un neobligātais 
CO2 nodoklis.

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodala CO2 nodokļus un 
vispārējos enerģijas patēriņa nodokļus.

2. Dalībvalstis nodala CO2 nodokļus un 
vispārējos enerģijas patēriņa nodokļus, 
vienlaikus pakāpeniski pārceļot nodokļu 
slogu uz videi mazāk draudzīgiem fosilā 
kurināmā veidiem.

Or. en

Pamatojums

Nodokļu slogs fosilajam kurināmajam jāuzliek pakāpeniski, lai dalībvalstīm būtu pietiekami 
daudz laika pielāgoties paredzamajām pārmaiņām energoproduktu un elektroenerģijas 
nodokļu sistēmā.

Grozījums Nr. 110
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK 
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodokļus aprēķina EUR/t CO2
emisiju, pamatojoties uz atsauces CO2
emisijas koeficientiem, kas noteikti 
I pielikuma 11. punktā Komisijas 
2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 

CO2 nodokļus degvielai, kas nav iegūta no 
biomasas, aprēķina EUR/t CO2 emisiju, 
pamatojoties uz atsauces CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti I pielikuma 
11. punktā Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 
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biomasas iegūtiem produktiem tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo gadījumā, kas definēti 
Direktīvas 2009/28/EK 2. panta h) un 
i) punktā, piemēro tikai tad, ja attiecīgais 
produkts atbilst ilgtspējības kritērijiem, kas 
minēti 17. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu. 
Ja biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2 emisijas 
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā.

biomasas iegūtiem produktiem piemēro 
tikai tad, ja attiecīgais produkts atbilst 
ilgtspējības kritērijiem, kas minēti 
17. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu. 
Ja biodegvielas un bioloģiskie šķidrie
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2 emisijas 
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā. Šis 
atbrīvojums jāturpina ierobežot saskaņā 
Direktīvas 2009/28/EK noteikumiem par 
CO2 emisijas ietaupījumiem. Tas nozīmē, 
ka CO2 nodokļa atbrīvojumam 
biodegvielām un bioloģiskajiem 
šķidrajiem kurināmajiem, kas sniedz 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījumus vismaz 35 % apjomā, ir 
jābūt spēkā tikai līdz 2016. gada beigām. 
No 2017. gada ierobežojumam jābūt 50 % 
un no 2018. gada ― 60 %.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu aizkavēt dalībvalstis piemērot CO2 nodokļus biomasas degvielai, ja tā neatbilst 
Direktīvā 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK 
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodokļus aprēķina EUR/t CO2
emisiju, pamatojoties uz atsauces CO2
emisijas koeficientiem, kas noteikti 
I pielikuma 11. punktā Komisijas 

CO2 nodokļus degvielai, kas nav iegūta no 
biomasas, aprēķina EUR/t CO2 emisiju, 
pamatojoties uz atsauces CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti I pielikuma 
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2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo gadījumā, kas definēti 
Direktīvas 2009/28/EK 2. panta h) un 
i) punktā, piemēro tikai tad, ja attiecīgais 
produkts atbilst ilgtspējības kritērijiem, kas 
minēti 17. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu. 
Ja biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2 emisijas
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā.

11. punktā Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem piemēro 
tikai tad, ja attiecīgais produkts atbilst 
ilgtspējības kritērijiem, kas minēti 
17. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu. 
Ja biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2 emisijas 
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā. Šo 
atbrīvojumu papildus ierobežo saskaņā ar 
Direktīvas 2009/28/EK noteikumiem, 
kuros norādīts, ka CO2 nodokļa 
atbrīvojumam biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas sniedz siltumnīcefekta gāzu emisijas 
ietaupījumus vismaz 35 % apjomā, ir 
jābūt spēkā tikai līdz 2016. gada beigām. 
No 2017. gada ierobežojumam jābūt 50 % 
un no 2018. gada ― 60 %.

Or. en

Pamatojums

ES nav iemesla neatļaut dalībvalstīm piemērot CO2 nodokļus biomasas degvielai. CO2
nodokļu noteikumi ir jāsaskaņo ar ilgtspējības kritērijiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 23.aprīļa Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu.

Grozījums Nr. 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodokļus aprēķina EUR/t CO2
emisiju, pamatojoties uz atsauces CO2
emisijas koeficientiem, kas noteikti 
I pielikuma 11. punktā Komisijas 
2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
gadījumā, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) punktā, 
piemēro tikai tad, ja attiecīgais produkts 
atbilst ilgtspējības kritērijiem, kas minēti 
17. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu. 
Ja biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2 emisijas 
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā.

Ja ievieš neobligātu CO2 elementu,
nodokļus aprēķina EUR/t CO2 emisiju, 
pamatojoties uz atsauces CO2 emisijas 
koeficientiem, kas noteikti I pielikuma 
11. punktā Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
gadījumā, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) punktā, 
piemēro tikai tad, ja attiecīgais produkts 
atbilst ilgtspējības kritērijiem, kas minēti 
17. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu. 
Ja biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2 emisijas 
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodokļus aprēķina EUR/t CO2 CO2 nodokļus aprēķina EUR/t CO2
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emisiju, pamatojoties uz atsauces CO2
emisijas koeficientiem, kas noteikti 
I pielikuma 11. punktā Komisijas 
2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem tādu 
biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo 
gadījumā, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) punktā, 
piemēro tikai tad, ja attiecīgais produkts 
atbilst ilgtspējības kritērijiem, kas minēti 
17. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu. 
Ja biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2 emisijas 
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā.

emisiju, pamatojoties uz atsauces CO2
emisijas koeficientiem, kas noteikti 
I pielikuma 11. punktā Komisijas 
2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus no biomasas 
iegūtiem produktiem tādu biodegvielu un 
bioloģisko šķidro kurināmo gadījumā, kas 
definēti Direktīvas 2009/28/EK 2. panta h) 
un i) punktā, piemēro tikai tad, ja 
attiecīgais produkts atbilst ilgtspējības 
kritērijiem, kas minēti 17. pantā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīvā 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu. Ja biodegvielas un bioloģiskie 
šķidrie kurināmie neatbilst šiem 
kritērijiem, dalībvalstis piemēro atsauces 
CO2 emisijas koeficientu ekvivalentam 
kurināmajam vai motordegvielai, kuru 
minimālie nodokļu līmeņi norādīti šajā 
direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz cieto biomasu vēl nav paredzēti ilgtspējības kritēriji.

Grozījums Nr. 114
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējos enerģijas patēriņa nodokļus 
aprēķina EUR/GJ, pamatojoties uz 
energoproduktu un elektroenerģijas neto 

Vispārējos enerģijas patēriņa nodokļus 
aprēķina EUR/GJ, pamatojoties uz 
energoproduktu un elektroenerģijas neto 



PE475.931v01-00 72/139 AM\883480LV.doc

LV

siltumietilpību, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Attiecībā uz biomasu vai no biomasas 
iegūtiem produktiem atsauces vērtības 
noteiktas Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Taču attiecībā uz 
biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) punktā, šīs 
atsauces vērtības piemēro tikai tad, ja 
attiecīgais produkts atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā minētajiem ilgtspējības 
kritērijiem. Šajā gadījumā tos piemēro gan 
motordegvielai, gan kurināmajam. Ja 
biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces vērtības 
ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā.

siltumietilpību, kā noteikts II pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Attiecībā uz produktiem, kas iegūti no 
biomasas, atsauces vērtības noteiktas 
Direktīvas 2009/28/EK III pielikumā. Taču 
attiecībā uz biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, 
kas definēti Direktīvas 2009/28/EK 
2. panta h) un i) punktā, šīs atsauces 
vērtības piemēro tikai tad, ja attiecīgais 
produkts atbilst minētās direktīvas 
17. pantā minētajiem ilgtspējības 
kritērijiem. Šajā gadījumā tos piemēro gan 
motordegvielai, gan kurināmajam. Ja 
biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces vērtības 
ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālie nodokļu 
līmeņi norādīti šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz cieto biomasu vēl nav paredzēti ilgtspējības kritēriji.

Grozījums Nr. 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav norādīts citādi, šīs direktīvas 
noteikumus piemēro gan CO2 nodokļiem, 
gan vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem.

4. Ja nav norādīts citādi, šīs direktīvas 
noteikumus piemēro gan vispārējiem 
enerģijas patēriņa nodokļiem, gan CO2
nodokļiem, ja šādu nodokļu elementu ir 
ieviesusi dalībvalsts.
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Or. en

Grozījums Nr. 116
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas Komisija iesniedz 
priekšlikumu par ilgtspējības kritēriju 
noteikšanu biomasas produktiem, kas nav 
biodegviela vai bioloģiskais šķidrais 
kurināmais. Uzreiz pēc priekšlikuma 
pieņemšanas CO2 emisijas atsauces 
koeficientus, kas norādīti Komisijas 
Lēmuma 2007/589/EK I pielikuma 
11. punktā, un neto siltumspējas atsauces 
vērtības, kas norādītas 
Direktīvas 2009/28/EK III pielikumā, tādu 
biomasas produktu gadījumā, kas nav 
biodegviela vai bioloģiskais šķidrais 
kurināmais, piemēro tikai tad, ja 
attiecīgais produkts atbilst jaunajiem 
ilgtspējības kritērijiem. Ja šādi biomasas 
produkti neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces CO2
emisijas koeficientu un neto siltumspējas 
atsauces vērtību līdzvērtīgajam 
kurināmajam vai motordegvielai, kuru 
minimālie nodokļu līmeņi ir norādīti šajā 
direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāattiecina ne tikai uz biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, bet arī uz cietiem kurināmajiem, kas iegūti no biomasas. Nebūtu lietderīgi 
konsekventi ― kā Komisijas priekšlikumā ― attiecināt labvēlīgāku režīmu uz degvielu, kas 
iegūta no neilgtspējīgas cietās biomasas. Tā kā ilgtspējības loģika nedaudz atšķiras starp 
cieto biomasu un biodegvielām/bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, jānosaka konkrēti 
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kritēriji attiecībā uz cieto biomasu un tad jāievieš saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 117
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ogļūdeņražus, kas nav minēti 1. punktā un 
paredzēti izmantošanai, piedāvāti 
tirdzniecībā vai izmantoti kā kurināmais, 
apliek ar nodokli pēc ekvivalenta 
energoprodukta likmes atbilstīgi 1. panta 2. 
un 3. punktam. Šī daļa neattiecas uz 
kūdru.

Ogļūdeņražus, kas nav minēti 1. punktā un 
paredzēti izmantošanai, piedāvāti 
tirdzniecībā vai izmantoti kā kurināmais, 
apliek ar nodokli pēc ekvivalenta 
energoprodukta likmes atbilstīgi 1. panta 2. 
un 3. punktam.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz visiem energoproduktiem jāpieņem saskaņota pieeja.

Grozījums Nr. 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
2. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot šīs direktīvas 14. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu CO2 nodokļus piemēro 
attiecībā uz tādu energoproduktu 
izmantošanu, kuri rada oglekļa dioksīda 
emisijas no iekārtām, kas definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu gāzu 

Ievērojot šīs direktīvas 14. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu neobligātos CO2 nodokļus 
piemēro attiecībā uz tādu energoproduktu 
izmantošanu, kuri rada oglekļa dioksīda 
emisijas no iekārtām, kas definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu gāzu 



AM\883480LV.doc 75/139 PE475.931v01-00

LV

emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
3. panta e) apakšpunktā, neatkarīgi no tā, 
vai šādas iekārtas sasniedz minētās 
direktīvas I pielikumā norādītās 
robežvērtības.

emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
3. panta e) apakšpunktā, neatkarīgi no tā, 
vai šādas iekārtas sasniedz minētās 
direktīvas I pielikumā norādītās 
robežvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka uz 
energoproduktu tiešu un netiešu 
izmantošanu iekārtās, kas definētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, vai 
energoproduktu tiešu un netiešu 
izmantošanu iekārtās, kam uzliek 
nodokļus ar valsts CO2 emisiju 
samazinājuma pasākumiem, neattiecas 
dubulta nodokļu uzlikšana vai dubults 
regulējums.

Or. de

Grozījums Nr. 120
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/96/EK
3. pants – 1. daļa – b punkts – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– energoproduktu divējādai izmantošanai. – energoietilpīgām nozarēm un
energoproduktu divējādai izmantošanai

Or. en

Pamatojums

Vēlams direktīvā norādīt, ka to nepiemēro energoietilpīgām nozarēm, tādējādi nodrošinot, ka 
direktīva attiecas vienādi uz visām energoietilpīgajām rūpniecības nozarēm.

Grozījums Nr. 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/96/EK
3. pants – b punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- atkritumiem, ko izmanto kā alternatīvu 
degvielu vai termiski reģenerē atbilstoši 
3. panta 15. punktam kopā ar 
II pielikuma R1 punktu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par 
atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu.

Or. de

Pamatojums

Enerģijas nodokļu piemērošana atkritumiem, kas tiek termiski reģenerēti, t.i., kuru enerģijas 
saturs, kas rodas sadedzināšanas procesā, tiek izmantots lietderīgi un aizstāj fosilo kurināmo, 
tādējādi saudzējot resursus, ir pretrunā resursu efektivitātes mērķim un Atkritumu 
pamatdirektīvas 2008/98/EK nosacījumiem.

Grozījums Nr. 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz CO2 nodokļiem, saskaņā ar 
1. panta 2. punkta otro daļu, nododot 
patēriņam;

a) attiecībā uz neobligātajiem CO2
nodokļiem, saskaņā ar 1. panta 2. punkta 
otro daļu, nododot patēriņam;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi 
minimālie nodokļu līmeņi, šādi 
izmantotiem produktiem nosaka vienādus 
nodokļu līmeņus. Neskarot 15. panta 
1. punkta i) apakšpunktu, attiecībā uz 
I pielikuma A tabulā minētajām 
motordegvielām šo noteikumu piemēro no 
2023. gada 1. janvāra.

svītrots

Pirmās daļas nolūkā uzskata, ka katra 
izmantošana, kurai I pielikuma A, B un 
C tabulā noteikts minimālais nodokļu 
līmenis, ir atsevišķa (vienīgā) 
izmantošana.

Or. de
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Grozījums Nr. 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi 
minimālie nodokļu līmeņi, šādi 
izmantotiem produktiem nosaka vienādus 
nodokļu līmeņus. Neskarot 15. panta 
1. punkta i) apakšpunktu, attiecībā uz 
I pielikuma A tabulā minētajām 
motordegvielām šo noteikumu piemēro no 
2023. gada 1. janvāra.

svītrots

Pirmās daļas nolūkā uzskata, ka katra 
izmantošana, kurai I pielikuma A, B un 
C tabulā noteikts minimālais nodokļu 
līmenis, ir atsevišķa (vienīgā) 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi 
minimālie nodokļu līmeņi, šādi 

svītrots
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izmantotiem produktiem nosaka vienādus 
nodokļu līmeņus. Neskarot 15. panta 
1. punkta i) apakšpunktu, attiecībā uz 
I pielikuma A tabulā minētajām 
motordegvielām šo noteikumu piemēro no 
2023. gada 1. janvāra.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi 
minimālie nodokļu līmeņi, šādi 
izmantotiem produktiem nosaka vienādus 
nodokļu līmeņus. Neskarot 15. panta 
1. punkta i) apakšpunktu, attiecībā uz 
I pielikuma A tabulā minētajām 
motordegvielām šo noteikumu piemēro no 
2023. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 127
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2023. gada 
1. janvāra.

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu pilnībā piemēro no 2028. gada 
1. janvāra un līdz tam ievieš pakāpeniski
divos posmos:
a) no 2018. gada 1. janvāra dalībvalstis 
nodrošina, ka valsts minimālie līmeņi 
attiecībā uz ikvienu atsevišķo 
motordegvielu ir ne vairāk kā par 20 % 
zemāki par minimālajiem līmeņiem 
jebkurai citai motordegvielai;
b) no 2023. gada 1. janvāra dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek noteikts vienāds CO2
nodokļu līmenis visām motordegvielām 
un ka valsts minimālais vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļu līmenis 
attiecībā uz jebkuru atsevišķo 
motordegvielu ir ne vairāk kā par 10 % 
zemāks nekā jebkuras citas 
motordegvielas nodokļu līmenis.

Or. en

Pamatojums

Lai gan degvielas neitralitātes princips ir stabils un pamatots, tā pilnīga piemērošana ― 
palielinot attiecīgo dīzeļdegvielas nodokli ― īstermiņā būtu problemātiska autobūves nozarē, 
kas balstījusi lielu daļu savas emisiju samazināšanas stratēģijas uz degvielas ziņā efektīviem 
dīzeļdzinējiem. Tāpēc 2023. gads kā noteiktais termiņš motordegvielām jāaizstāj ar 
pakāpenisku ieviešanas procedūru, kas nodrošinās pilnīgu neitralitāti 2028. gadā. Tas ļautu 
autoražotājiem racionāli pielāgot savu uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 128
Philippe De Backer
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2023. gada 
1. janvāra.

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2028. gada 
1. janvāra.

Or. nl

Grozījums Nr. 129
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2023. gada 
1. janvāra.

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2028. gada 
1. janvāra.
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Or. en

Pamatojums

Lai gan degvielas neitralitātes princips ir stabils un pamatots, tā pilnīga piemērošana ― 
palielinot attiecīgo dīzeļdegvielas nodokli ― īstermiņā būtu problemātiska autobūves nozarē, 
kas balstījusi lielu daļu savas emisiju samazināšanas stratēģijas uz degvielas ziņā efektīviem 
dīzeļdzinējiem. Tas ļautu autoražotājiem racionāli pielāgot savu uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 130
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2023. gada 
1. janvāra.

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro vēlākais no 2023. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Tehniskā neitralitāte ir galvenais rentablais energoefektivitātes un CO2 emisijas 
samazinājuma virzītājspēks, un tāpēc šis princips jāpiemēro, cik ātri iespējams, vienlaikus 
ievērojot atšķirīgās situācijas dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 131
Ivo Strejček



AM\883480LV.doc 83/139 PE475.931v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2023. gada 
1. janvāra.

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu vai nu 
fosilajam un nefosilajam kurināmajam, 
vai energoproduktiem, kas ietilpst vienā 
no šīm kategorijām, šajā direktīvā tiek 
noteikti vienādi minimālie nodokļu līmeņi, 
šādi izmantotiem jebkuras kategorijas
produktiem nosaka vienādus minimālos
nodokļu līmeņus. Neskarot 15. panta 
1. punkta i) apakšpunktu, attiecībā uz 
I pielikuma A tabulā minētajām 
motordegvielām šo noteikumu piemēro no 
2023. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrots, ka minimālie nodokļu līmeņi, kas šajā direktīvā paredzēti fosilajam un 
nefosilajam kurināmajam, dalībvalstu tiesību aktos jātransponē kā minimālie nodokļu līmeņi.

Grozījums Nr. 132
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanu 
I pielikumā tiek noteikti vienādi minimālie 
nodokļu līmeņi, šādi izmantotiem 
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produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2023. gada 
1. janvāra.

produktiem nosaka vienādus nodokļu 
līmeņus. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, attiecībā uz I pielikuma 
A tabulā minētajām motordegvielām šo 
noteikumu piemēro no 2023. gada 
1. janvāra. Atkāpes, kas paredzētas 
7. pantā, attiecina uz komerciālo 
transportu.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā dalībvalstu iespēja piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu izmantojot par 
motordegvielu komerciālā, nevis nekomerciālā nolūkā, jo vēl nav pieejama neviena 
alternatīva degviela izmantošanai komerciālajā transportā.

Grozījums Nr. 133
Gianluca Susta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot iepriekš minēto, pirms sniegt 
novērtējumu, kas Komisijai jāiesniedz 
Padomei un Parlamentam līdz 
2023. gadam, par šīs direktīvas noteikumu 
ieviešanas stāvokli dalībvalstis var 
atteikties paaugstināt motordegvielām 
piemērojamo nodokļu minimālos līmeņus, 
kas norādīti I pielikuma A tabulā, 
attiecībā uz tādām degvielām kā metāns 
un biometāns, ņemot vērā arī enerģētikas, 
rūpniecības un vides politikas mērķus.

Or. it

Grozījums Nr. 134
Alfredo Pallone



AM\883480LV.doc 85/139 PE475.931v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas nolūkā uzskata, ka katra 
izmantošana, kurai I pielikuma A, B un 
C tabulā noteikts minimālais nodokļu 
līmenis, ir atsevišķa (vienīgā) 
izmantošana.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 135
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dabasgāzes un biometāna kā 
motordegvielu gadījumā augstākus 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālos līmeņus piemēro tikai pēc 
novērtējuma, ko sniedz līdz 2023. gadam, 
par šīs direktīvas noteikumu īstenošanu 
attiecībā uz nodokļu līmeni, ko piemēro 
dabasgāzei autotransporta nozarē. 
Novērtējumā pārbauda arī progresu 
dabasgāzes un biometāna pieejamības 
jomā, uzpildes staciju tīkla palielināšanos 
Eiropā, ar dabasgāzi darbināmu 
transportlīdzekļu tirgus daļu Savienībā, 
biometāna kā degvielas inovāciju un 
tehnoloģisko pilnveidošanu transporta 
nozarē un nodokļu minimālā līmeņa reālo 
vērtību.

Or. en
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Pamatojums

Dabasgāzi un biometānu var izmantot esošajos iekšdedzes dzinējos bez sajaukšanas 
ierobežojumiem, pateicoties vienādajam molekulu sastāvam. Biometāna attīstība ir saistīta 
transportlīdzekļu, ko darbina ar dabasgāzi, attīstību un tādējādi ar labvēlīgu nodokļu režīmu, 
kas ļauj attīstīt metāna uzpildes infrastruktūru. Metānam, pieejamajai alternatīvai degvielām, 
kas iegūtas no naftas, ir ļoti zemas NMHC, PM un NOx emisijas, kas uzlabo pilsētas gaisa 
kvalitāti, kā arī ievērojami samazina troksni un CO2.

Grozījums Nr. 136
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot 
no 2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā 
izmaiņas Eurostat publicētajā ES 
harmonizētajā patēriņa cenu indeksā, no 
kura izslēdz enerģiju un neapstrādātu 
pārtiku. Rezultātā iegūtos minimālos 
nodokļu līmeņus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 

svītrots
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līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot 
no 2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā 
izmaiņas Eurostat publicētajā ES 
harmonizētajā patēriņa cenu indeksā, no 
kura izslēdz enerģiju un neapstrādātu 
pārtiku. Rezultātā iegūtos minimālos 
nodokļu līmeņus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot 
no 2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā 
izmaiņas Eurostat publicētajā ES 
harmonizētajā patēriņa cenu indeksā, no 
kura izslēdz enerģiju un neapstrādātu 
pārtiku. Rezultātā iegūtos minimālos 
nodokļu līmeņus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 139
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot no 
2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā izmaiņas 
Eurostat publicētajā ES harmonizētajā
patēriņa cenu indeksā, no kura izslēdz 
enerģiju un neapstrādātu pārtiku. Rezultātā 
iegūtos minimālos nodokļu līmeņus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot no 
2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā izmaiņas 
Eurostat publicētajā ES saskaņotajā
patēriņa cenu indeksā, no kura izslēdz 
enerģiju un neapstrādātu pārtiku.

Or. en

Pamatojums

Šis teksts jāpārvieto un jāpapildina, lai saskaņotu ar pārējiem šajā punktā ierosinātajiem 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 140
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot no 
2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā izmaiņas 
Eurostat publicētajā ES harmonizētajā
patēriņa cenu indeksā, no kura izslēdz 
enerģiju un neapstrādātu pārtiku. Rezultātā 
iegūtos minimālos nodokļu līmeņus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi piecos gados ar 
Padomes lēmumu, pamatojoties uz 
Komisijas ieteikumu un pienācīgi 
apspriežoties ar Parlamentu un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
ņemot vērā izmaiņas Eurostat publicētajā 
ES saskaņotajā patēriņa cenu indeksā, no 
kura izslēdz enerģiju un neapstrādātu 
pārtiku. Rezultātā iegūtos pārskatītos
minimālos nodokļu līmeņus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
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Or. en

Pamatojums

Vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu minimālie līmeņi regulāri jāpārskata ik pēc pieciem 
gadiem, kas nozīmē vienu reizi katrā Eiropas Parlamenta likumdošanas termiņā. 

Grozījums Nr. 141
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot no 
2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā izmaiņas 
Eurostat publicētajā ES harmonizētajā
patēriņa cenu indeksā, no kura izslēdz 
enerģiju un neapstrādātu pārtiku. Rezultātā 
iegūtos minimālos nodokļu līmeņus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi sešos gados, sākot no 
2016. gada 1. jūlija, ņemot vērā izmaiņas 
Eurostat publicētajā ES saskaņotajā
patēriņa cenu indeksā, no kura izslēdz 
enerģiju un neapstrādātu pārtiku. Rezultātā 
iegūtos minimālos nodokļu līmeņus
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Nodokļu likmju pielāgošana ik pēc trim gadiem būtu pārāk apgrūtinošs process. Ir piemēroti 
samazināt pielāgošanas biežumu.

Grozījums Nr. 142
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālos līmeņus pielāgo automātiski, 
bāzes summu euro palielinot vai 
samazinot par indeksa izmaiņām, 
izteiktām procentos, iepriekšējos trīs 
kalendārajos gados. Ja kopš pēdējās 
pielāgošanas procentuālās izmaiņas 
nesasniedz 0,5 %, pielāgošanu neveic.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav jābūt automātiskai minimālo nodokļu līmeņu pielāgošanai. Ikvienam pielāgojumam 
vienmēr jābūt pamatotam ar Padomes lēmumu.

Grozījums Nr. 143
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālos līmeņus pielāgo automātiski, 
bāzes summu euro palielinot vai 
samazinot par indeksa izmaiņām, 
izteiktām procentos, iepriekšējos trīs 
kalendārajos gados. Ja kopš pēdējās 
pielāgošanas procentuālās izmaiņas 
nesasniedz 0,5 %, pielāgošanu neveic.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 144
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālo CO2 nodokļu līmeni, kas 
paredzēts šajā direktīvā, ik pēc trim 
gadiem, sākot ar 2016. gada 1. jūliju, 
pielāgo augstākajai no šādām divām 
likmēm:
a) pašreizējā CO2 bāzes līmeņa reālā 
vērtība, ko aprēķina, palielinot vai 
samazinot bāzes summu euro ar 
procentuālajām izmaiņām trijos 
iepriekšējos kalendārajos gados Eurostat 
publicētajā saskaņotajā patēriņu cenu 
indeksā, izslēdzot enerģiju un 
neapstrādātu pārtiku, vai
b) CO2 vidējā cena ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā 18 mēnešu laikā 
pirms pielīdzināšanas, aprēķinot saskaņā 
ar formulu, ko norāda Komisija, 
pamatojoties uz 29. pantā minēto 
2015. gada ziņojumu. 
Pielīdzināšanu neveic, ja izmaiņas kopš 
pēdējā pielīdzinājuma, ņemot vērā šo divu 
likmju attīstību, būtu mazākas par 0,5 %.

Or. en

Pamatojums

Šim mehānismam ir divas daļas. Pirmkārt, indeksācija nodrošina, ka minimālā CO2 likme 
reālā izteiksmē nav iztukšota. Tā kā izraudzītais indekss skaidri izslēdz energoproduktus, 
inflācijas problēmas ir novērstas. Otrkārt, ir izveidoti vienlīdzīgi konkurences apstākļi 
attiecībā uz CO2 starp enerģijas nodokļiem un ETS. Minimālā likme šajā direktīvā ir loģiski 
sasaistīta ar ETS CO2 cenas signālu. Šāds mehānisms izveido stabilu, paredzamu un taisnīgu 
stimulu CO2 emisiju risināšanai visās sabiedrības nozarēs.

Grozījums Nr. 145
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienība nolemj, ka siltumnīcefekta 
gāzu emisijas līmeņi līdz 2020. gadam ir 
jāsamazina par vairāk nekā 20 %, 
salīdzinot ar 1990. gadā iegūtajiem 
līmeņiem, Komisija ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc šāda lēmuma pieņemšanas 
iesniedz ziņojumu par to, kādi 
pielāgojumi ir vēlami šajā direktīvā, lai 
sasniegtu jaunos mērķus. Padome ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc šāda 
ziņojuma publicēšanas pieņem lēmumu 
par to, kā pielāgot CO2 bāzes līmeni 
jaunajiem apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Ja tiek paaugstināti mērķi attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu samazinājumiem, tas nekavējoties 
jāatspoguļo šajā direktīvā, attiecīgi paaugstinot CO2 bāzes līmeni. Nebūtu lietderīgi 
nepiemērot nodokļus, lai veicinātu centienus panākt atbilstību jaunajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 146
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4. punkts – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rezultātā iegūtos vispārējā enerģijas 
patēriņa nodokļu un CO2 nodokļu 
minimālos līmeņus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en
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Pamatojums

Neliels pielāgojums ar mērķi saskaņot tekstu ar pārējiem ierosinātajiem šā punkta 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 147
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
5. pants – 3. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam (izņemot 
taksometrus), atkritumu savākšanā, 
bruņotajiem spēkiem un valsts pārvaldei, 
invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam (ieskaitot
taksometrus), atkritumu savākšanā, 
bruņotajiem spēkiem un valsts pārvaldei, 
invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
5. pants – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam (izņemot 
taksometrus), atkritumu savākšanā, 
bruņotajiem spēkiem un valsts pārvaldei, 
invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam (izņemot 
taksometrus, ko darbina ar motordegvielu, 
kas iegūta no naftas), atkritumu 
savākšanā, bruņotajiem spēkiem un valsts 
pārvaldei, invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

Or. en
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Pamatojums

Dabasgāze/biometāns ir alternatīva degvielām, kas iegūtas no naftas, un tam ir vienreizēji 
zemas toksisko vai kancerogēno vielu emisijas, gandrīz nulle daļiņu emisijas, nav reaktīvo 
ogļūdeņražu emisiju, ir samazinātas NOx emisijas, kā arī samazināts troksnis, kas to padara 
par ideālu motordegvielu pilsētvidē. Ekspertu grupas 2011. gada 25. janvāra ziņojumā par 
transporta degvielām nākotnē norādīts, ka metāns jāveicina kā viena no galvenajām 
alternatīvajām degvielām pilsētu transporta jomā.

Grozījums Nr. 149
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
5. pants – 3. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam (izņemot 
taksometrus), atkritumu savākšanā, 
bruņotajiem spēkiem un valsts pārvaldei, 
invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam (izņemot 
taksometrus), atkritumu savākšanā, 
bruņotajiem spēkiem un valsts pārvaldei, 
invalīdiem, sanitārajiem, ugunsdzēsības un 
policijas transportlīdzekļiem;

Or. en

Pamatojums

Diferencētas nodokļu likmes dalībvalstis var piemērot arī ugunsdzēsības un policijas 
transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 150
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. janvāra, 2015. gada 
1. janvāra un 2018. gada 1. janvāra

Padome ar vienprātīgu lēmumu pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
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minimālie nodokļu līmeņi motordegvielai 
tiek noteikti tā, kā norādīts I pielikuma 
A tabulā.

pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un
priekšlikumu, lemj par minimālajiem
nodokļu līmeņiem motordegvielai.

Or. en

Pamatojums

Par motordegvielai piemērojamajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem jālemj Padomei ar 
vienprātīgu lēmumu.

Grozījums Nr. 151
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gada 1. janvārim dalībvalstis 
var diferencēt par degvielu izmantojamās 
gāzeļļas komerciālu un nekomerciālu 
izmantošanu, ja tiek ievēroti Kopienas 
minimālie līmeņi.
„Komerciāla gāzeļļa, ko izmanto par 
degvielu,” ir gāzeļļa, ko izmanto par 
degvielu šādiem nolūkiem:
a) preču pārvadājumiem uz sava rēķina 
vai par nomas maksu vai atlīdzību ar 
mehāniskiem transportlīdzekļiem vai 
sakabinātiem transportlīdzekļiem, kas 
paredzēti vienīgi preču pārvadāšanai pa 
autoceļiem, ar maksimāli pieļaujamo 
pilno masu 7,5 tonnas vai vairāk;
b) pasažieru pārvadājumiem, veicot 
regulārus vai neregulārus pakalpojumus, 
ar M2 vai M3 kategorijas mehānisko 
transportlīdzekli, kā definēts Padomes 
1970. gada 6. februāra 
Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu un to 
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piekabju tipa apstiprinājumu.”

Or. nl

Pamatojums

Pakāpeniski jāatceļ dalībvalstu iespēja piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu izmantojot 
par motordegvielu komerciālā nolūkā. Lai ļautu transporta uzņēmumiem pielāgoties jaunajai 
nodokļu sistēmai, nepieciešams pārejas periods, kas beigsies 2023. gadā.

Grozījums Nr. 152
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas ievieš vai ir ieviesušas 
maksu par konkrētu infrastruktūru 
lietošanu tādiem smagajam kravas 
transportlīdzekļiem atbilstoši 
Direktīvai 2011/76/ES, kuri paredzēti tikai 
preču autopārvadājumiem, var piemērot 
samazinātu nodokļu likmi gāzeļļai, ko 
izmanto šajos transportlīdzekļos, ja ir 
ievēroti Kopienas minimālie nodokļu 
līmeņi, kas norādīti I pielikuma A tabulā.

Or. de

Grozījums Nr. 153
Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var diferencēt par degvielu 
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izmantojamās gāzeļļas komerciālu un 
nekomerciālu izmantošanu, ja tiek 
ievēroti ES minimālie līmeņi un par 
degvielu izmantojamās komerciālās 
gāzeļļas likme nav zemāka par valsts 
nodokļu līmeni, kas ir spēkā 2003. gada 
1. janvārī, neatkarīgi no šajā direktīvā 
noteiktajiem izņēmumiem šim 
izmantošanas veidam.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu turpināt piemērot diferencētu nodokļu likmi gāzeļļai, ko 
izmanto komerciālām vajadzībām. 

Grozījums Nr. 154
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var diferencēt komerciālu un 
nekomerciālu gāzeļļu.
Šīs direktīvas vajadzībām „komerciāla 
gāzeļļa, ko izmanto par degvielu,” ir 
gāzeļļa, ko izmanto par degvielu šādiem 
nolūkiem:
a) preču pārvadājumiem par nomas 
maksu vai atlīdzību, vai uz sava rēķina ar 
mehāniskiem transportlīdzekļiem vai 
sakabinātiem transportlīdzekļiem, kas 
paredzēti vienīgi preču pārvadāšanai pa 
autoceļiem;
b) pasažieru pārvadājumiem, veicot 
regulārus vai neregulārus pakalpojumus 
ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem.
Dalībvalstis paredz iespēju 
komerciālajiem pārvadātājiem piemērot 
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atšķirīgu nodokļu uzskaites sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā dalībvalstu iespēja piemērot zemāku nodokļu līmeni, gāzeļļu izmantojot par 
motordegvielu komerciālā, nevis nekomerciālā nolūkā, jo vēl nav pieejama neviena 
alternatīva degviela izmantošanai komerciālajā transportā.

Grozījums Nr. 155
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. janvāra, 2015. gada 
1. janvāra un 2018. gada 1. janvāra 
minimālie nodokļu līmeņi motordegvielai 
tiek noteikti tā, kā norādīts I pielikuma 
A tabulā.”

No 2013. gada 1. janvāra, 2015. gada 
1. janvāra un 2018. gada 1. janvāra 
minimālie nodokļu līmeņi motordegvielai 
tiek noteikti tā, kā norādīts I pielikuma 
A tabulā.

Dalībvalstis var diferencēt par degvielu 
izmantojamās gāzeļļas komerciālu un
nekomerciālu izmantošanu, ja tiek 
ievēroti Savienības minimālie līmeņi un 
par degvielu izmantojamās komerciālās 
gāzeļļas likme nav zemāka par valsts 
nodokļu līmeni, kas ir spēkā 2003. gada 
1. janvārī, neatkarīgi no šajā direktīvā 
noteiktajiem izņēmumiem šim 
izmantošanas veidam.
„Komerciāla gāzeļļa, ko izmanto par 
degvielu,” ir gāzeļļa, ko izmanto par 
degvielu šādiem nolūkiem:
a) preču pārvadājumiem par nomas 
maksu vai atlīdzību, vai uz sava rēķina ar 
mehāniskiem transportlīdzekļiem vai 
sakabinātiem transportlīdzekļiem, kas 
paredzēti vienīgi preču pārvadāšanai pa 
autoceļiem, ar maksimāli pieļaujamo 



AM\883480LV.doc 99/139 PE475.931v01-00

LV

pilno masu vismaz 7,5 tonnas;
b) pasažieru pārvadājumiem, veicot 
regulārus vai neregulārus pakalpojumus, 
ar M2 vai M3 kategorijas mehānisko 
transportlīdzekli, kā definēts Padomes 
1970. gada 6. februāra 
Direktīvā 70/156/EEK1 par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju tipa apstiprinājumu.”

____________
1 OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

Or. fi

Pamatojums

Arī turpmāk jāatļauj nodalīt gāzeļļas izmantošanu komerciālām un privātām vajadzībām tās 
nodokļu aprēķināšanas nolūkā. Zemāka nodokļu likme gāzeļļas komerciālai izmantošanai ir 
ekonomiski svarīga, jo transporta izmaksas veido ievērojamu daļu no uzņēmējdarbības 
izmaksu struktūras, īpaši valstīs, kurās pārvadājumu attālumi ir gari.

Grozījums Nr. 156
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/96/EK
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2013. gada 1. janvāra minimālos
nodokļu līmeņus produktiem, kurus 
izmanto par motordegvielu šī panta 
2. punktā norādītajiem mērķiem, nosaka 
tā, kā norādīts I pielikuma B tabulā.

1. Padome ar vienprātīgu lēmumu pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un 
priekšlikumu, lemj par minimālajiem
nodokļu līmeņiem produktiem, kurus 
izmanto par motordegvielu šī panta 
2. punktā norādītajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Par minimālajiem nodokļu līmeņiem produktiem, kurus izmanto par motordegvielu, jālemj 



PE475.931v01-00 100/139 AM\883480LV.doc

LV

Padomei ar vienprātīgu lēmumu.

Grozījums Nr. 157
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/96/EK
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. janvāra kurināmajam 
piemērojamos minimālos nodokļu līmeņus
nosaka tā, kā norādīts I pielikuma 
C tabulā.

Padome ar vienprātīgu lēmumu pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un 
priekšlikumu, lemj par kurināmajam 
piemērojamiem minimālajiem nodokļu 
līmeņiem.

Or. en

Pamatojums

Par kurināmajam piemērojamajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem jālemj Padomei ar 
vienprātīgu lēmumu.

Grozījums Nr. 158
Ivo Strejček

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. janvāra elektroenerģijai 
piemērojamos minimālos nodokļu līmeņus
nosaka tā, kā norādīts I pielikuma 
D tabulā.

Padome ar vienprātīgu lēmumu pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un 
priekšlikumu, lemj par elektroenerģijai 
piemērojamiem minimālajiem nodokļu 
līmeņiem.

Or. en
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Pamatojums

Par elektroenerģijai piemērojamajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem jālemj Padomei ar 
vienprātīgu lēmumu.

Grozījums Nr. 159
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2003/96/EK
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvas 14. pantu groza šādi. (11) Direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu 
pantu.

a) Panta 1. punktu groza šādi: 14. pants
i) ievadteikumu aizstāj ar šādu 
ievadteikumu:

Līdz 2020. gada 31. decembrim 
dalībvalstis atbrīvo no nodokļiem 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina 
kuģiem, kuri noenkuroti ostās.

„Papildus Padomes 2008. gada 
16. decembra Direktīvā 2008/118/EK par 
akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju 
režīmu, ar ko atceļ 
Direktīvu 92/12/EEK(*), noteiktajiem 
vispārējiem noteikumiem, kas regulē ar 
nodokli apliekamo produktu neapliekamu 
izmantošanu, un neskarot citus 
Savienības noteikumus, dalībvalstis 
saskaņā ar nosacījumiem, kurus tās 
paredz, lai nodrošinātu pareizu un tūlītēju 
šo atbrīvojumu piemērošanu un 
nepieļautu izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas, nodokļu apiešanu vai 
ļaunprātīgu izmantošanu, atbrīvo no 
nodokļiem šādus produktus:
_________
(*) OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.”
ii) punkta a) apakšpunktā otro teikumu 
aizstāj ar šādu teikumu:
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„Tomēr, ņemot vērā vides politiku, kas 
neattiecas uz CO2 emisiju samazināšanu, 
dalībvalstis var uzlikt šiem produktiem 
nodokļus, neņemot vērā šajā direktīvā 
noteiktos minimālos nodokļu līmeņus.”
iii) pievieno šādu d) un e) apakšpunktu:
„d) attiecībā uz CO2 nodokļiem, 
energoproduktus, kurus izmanto 
darbībām, uz kurām attiecas ES sistēma 
Direktīvas 2003/87/EK nozīmē un kuras 
nav no tās izslēgtas;
e) līdz 2020. gada 31. decembrim 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina 
kuģiem, kuri noenkuroti ostās.”
b) Pievieno šādu 3. punktu:
„3. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto izmantošanu, izņemot 
izmantošanu elektroenerģijas ražošanai 
uz kuģa, atbrīvo tikai no vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa.”

Or. en

Pamatojums

Jāļauj dalībvalstīm uzlikt nodokļus aviācijā un jūras navigācijā izmantotajai degvielai, kā arī 
elektroenerģijai, ko izmanto elektrības ražošanai, taču jābūt pagaidu atbrīvojumam attiecībā 
uz kuģiem, kuri noenkuroti ostās.

Grozījums Nr. 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iia ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – b un c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) svītro b) un c) apakšpunktu.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek svītrots dalībvalstu pienākumu neaplikt ar nodokļiem degvielu, ko 
izmanto gaisa un jūras navigācijas vajadzībām. Tam ir milzīgas iespējas samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Komisijas sagatavotā pētījumā secināts, ka „degvielas nodokļu 
un PVN saskaņošana visiem transporta veidiem (par pamatu ņemot pašreizējo līmeni, kas 
noteikts privātajam autotransportam) ļauj par 10 % samazināt SEG emisiju salīdzinājumā ar 
līdzšinējo praksi”. (Virzība uz transporta nozares dekarbonizāciju 2050. gadā, xi lpp.)

Grozījums Nr. 161
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iia ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) svītro b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Būtu racionāli pārveidot obligātos nodokļu atbrīvojumus attiecībā uz aviācijas un jūras 
transportu neobligātos atbrīvojumos. Tā kā šie aizliegumi nav pamatoti ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem, tie nevajadzīgi ierobežo valstu politiskās manevrēšanas iespējas šajā jomā. 
Pāreja uz neobligātiem atbrīvojumiem dotu iespēju dalībvalstīm daudz rentablāk īstenot 
savas saistības klimata un enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 162
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iib ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iib) svītro c) apakšpunktu.

Or. en
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Pamatojums

Būtu racionāli pārveidot obligātos nodokļu atbrīvojumus attiecībā uz aviācijas un jūras 
transportu neobligātos atbrīvojumos. Tā kā šie aizliegumi nav pamatoti ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem, tie nevajadzīgi ierobežo valstu politiskās manevrēšanas iespējas šajā jomā. 
Pāreja uz neobligātiem atbrīvojumiem dotu iespēju dalībvalstīm daudz rentablāk īstenot 
savas saistības klimata un enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz CO2 nodokļiem, 
energoproduktus, kurus izmanto darbībām, 
uz kurām attiecas ES sistēma 
Direktīvas 2003/87/EK nozīmē un kuras 
nav no tās izslēgtas;

d) attiecībā uz neobligātajiem CO2
nodokļiem, energoproduktus, kurus 
izmanto darbībām, uz kurām attiecas ES 
sistēma Direktīvas 2003/87/EK nozīmē un 
kuras nav no tās izslēgtas;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) līdz 2020. gada 31. decembrim 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina kuģiem, 
kuri noenkuroti ostās.”

e) līdz 2023. gada 31. decembrim 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina kuģiem, 
kuri noenkuroti jūras vai iekšzemes ostās.”

Or. nl
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Grozījums Nr. 165
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) līdz 2020. gada 31. decembrim 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina kuģiem, 
kuri noenkuroti ostās.

e) līdz 2023. gada 31. decembrim 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina kuģiem, 
kuri noenkuroti ostās.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi krasta elektroenerģijas sistēmās ir dārgi, un tie ir jāpamato ar paredzamiem 
ilgtermiņa aprēķiniem. Šajā saistībā ierosinātais atbrīvojums līdz 2020. gadam nav 
pietiekami ilgs un tāpēc būtu jāpagarina. 2023. gads ir piemērotāks gads, lai šajā pirmā 
posma atbrīvojuma jautājumā pieņemtu aptverošākus noteikumus.

Grozījums Nr. 166
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) līdz 2020. gada 31. decembrim 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina kuģiem, 
kuri noenkuroti ostās.

e) līdz 2020. gada 31. decembrim 
elektroenerģiju, ko tieši nodrošina kuģiem, 
kuri noenkuroti jūras vai iekšzemes ostās.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Svītro 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šis svītrojums ir loģiskas sekas saistībā ar ierosinājumu svītrot šā panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Svītro 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek svītrota apgrūtinošā procedūra, saskaņā ar ko dalībvalstīm jānoslēdz 
divpusēji nolīgumi ar pārējām dalībvalstīm, ja tās vēlas atteikties no nodokļu atbrīvojumiem 
degvielai, ko izmanto gaisa un jūras navigācijā transporta nozarē ES iekšienē. Neviena 
dalībvalsts šo procedūru nav izmantojusi. Piemērotāk šķiet ar šo direktīvu sniegt dalībvalstīm 
iespēju uzlikt nodokli degvielai.

Grozījums Nr. 169
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/96/EK
14. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pievieno šādu 14.a pantu: svītrots
„14.a pants
1. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
dalībvalstis nodrošina nodokļu atlaides 
attiecībā uz CO2 nodokļiem saistībā ar 
energoproduktu izmantošanu iekārtās, 
kas pieder nozarēm vai apakšnozarēm, 
kuras uzskata par lielā mērā pakļautām 
oglekļa emisiju pārvirzes riskam.
2. Nodokļu atlaides apjoms atbilst 
energoproduktu vidējam patēriņam gadā, 
izteiktam gigadžoulos (GJ), kādu iekārta 
patērē atsauces periodā nolūkiem, kas nav 
noteikti 7. pantā, un to reizina ar 0,00561 
un minimālo CO2 nodokļa līmeni, kas 
noteikts I pielikuma C tabulā. Šī punkta 
pirmajā teikumā minētais atsauces 
periods ir vai nu periods no 2005. gada 
1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim, 
vai arī no 2009. gada 1. janvāra līdz 
2010. gada 31. decembrim. Nodokļu 
atlaides apjoms nedrīkst pārsniegt CO2
nodokli, ar ko apliek energoproduktu 
izmantošanu iekārtās attiecīgā perioda 
laikā.
3. Iekārtām, kuras nav darbinātas 
atsauces periodā, dalībvalstis par pamatu 
nodokļa atlaidēm izmanto iekārtas 
uzstādīto jaudu, ko reizina ar vidējo 
jaudas izmantošanas koeficientu, 
piemērojot Komisijas Lēmumā XXX par 
Kopienas pārejas noteikumiem par 
bezmaksas kvotu piešķiršanas 
saskaņošanu atbilstīgi 
Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantam 
noteikto metodoloģiju(*). 
4. Ja dalībvalsts piemēro tāda līmeņa CO2
nodokļus, kas pārsniedz šajā direktīvā 
noteikto minimālo līmeni, 2. punktā 
noteiktās nodokļu atlaides noteikšanai tā 
var atsaukties uz CO2 nodokļu valsts 
līmeni.
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5. Šā panta 1. līdz 4. punkta nozīmē 
„nozares vai apakšnozares, kuras uzskata 
par lielā mērā pakļautām oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam”, ir tās, kas par šādām 
nozarēm vai apakšnozarēm ir noteiktas, 
pamatojoties uz Direktīvas 2003/87/EK 
10.a panta 13. punktu.
___________
(*) OV L”

Or. en

Pamatojums

Ierobežotais to nozaru un iekārtu skaits, ko skar oglekļa emisiju pārvirze, patiesībā neattaisno 
šo risinājumu. Izmantojot valsts atbalstu, dalībvalstīm jākompensē ikviens uzskatāmi 
pierādītais oglekļa emisiju pārvirzes risks energoietilpīgās nozarēs enerģijas nodokļu dēļ.

Grozījums Nr. 170
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2003/96/EK
14.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim
dalībvalstis nodrošina nodokļu atlaides 
attiecībā uz CO2 nodokļiem saistībā ar 
energoproduktu izmantošanu iekārtās, kas 
pieder nozarēm vai apakšnozarēm, kuras 
uzskata par lielā mērā pakļautām oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam.

1. Dalībvalstis nodrošina nodokļu atlaides 
attiecībā uz CO2 nodokļiem saistībā ar 
energoproduktu izmantošanu iekārtās, kas 
pieder nozarēm vai apakšnozarēm, kuras 
uzskata par lielā mērā pakļautām oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam.

Or. de

Grozījums Nr. 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
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Direktīva 2003/96/EK
14.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
dalībvalstis nodrošina nodokļu atlaides 
attiecībā uz CO2 nodokļiem saistībā ar 
energoproduktu izmantošanu iekārtās, kas 
pieder nozarēm vai apakšnozarēm, kuras 
uzskata par lielā mērā pakļautām oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam.

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
dalībvalstis nodrošina nodokļu atlaides 
attiecībā uz neobligātajiem CO2 nodokļiem 
saistībā ar energoproduktu izmantošanu 
iekārtās, kas pieder nozarēm vai 
apakšnozarēm, kuras uzskata par lielā mērā 
pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes 
riskam.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – -i ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) iekļauj šādu apakšpunktu:
„ba) līdz 2023. gada 1. janvārim 
elektroenerģijai, ko lieto autotransportā 
izmantotu elektrisko un hibrīda 
mehānisko transportlīdzekļu 
uzlādēšanai;”

Or. en

Pamatojums

Elektrifikācija ir svarīgs elements, lai padarītu transporta nozari ilgtspējīgu. Tā kā šo 
transportlīdzekļu kopējā emisiju ietekme ir cieši saistīta ar pievades elektroenerģijas tīrību, 
tās ne vienmēr īstermiņā ir videi draudzīgas visās dalībvalstīs. Tomēr ilgtermiņā šīs ļoti 
efektīvās tehnoloģijas paver iespēju izveidot patiesi ilgtspējīgas transporta sistēmas.

Grozījums Nr. 173
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – -ia ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ia) punkta f) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
„f) energoproduktiem, kurus paredzēts 
izmantot par degvielu jūras navigācijā un 
navigācijā pa iekšējiem ūdensceļiem 
(ieskaitot zvejniecību) ar kuģiem, kas nav 
privāti izpriecu kuģi, un elektroenerģijai, 
ko ražo kuģī;
Šajā direktīvā „privāts izpriecu kuģis” ir 
kuģis, ko izmanto tā īpašnieks vai fiziska 
vai juridiska persona, nomājot vai citādi, 
nekomerciālām vajadzībām, jo īpaši 
vajadzībām, kas nav pasažieru vai preču 
pārvadājumi vai pakalpojumu sniegšana 
par atlīdzību, vai valsts iestāžu 
vajadzībām.”

Or. en

Pamatojums

Būtu racionāli pārveidot obligātos nodokļu atbrīvojumus attiecībā uz aviācijas un jūras 
transportu neobligātos atbrīvojumos. Tā kā šie aizliegumi nav pamatoti ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem, tie nevajadzīgi ierobežo valstu politiskās manevrēšanas iespējas šajā jomā. 
Pāreja uz neobligātiem atbrīvojumiem dotu iespēju dalībvalstīm daudz rentablāk īstenot 
savas saistības ES klimata un enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 174
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts – a ievilkums – -ib daļa (jauna)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ib) iekļauj šādu fa) apakšpunktu:
„fa) energoproduktiem, kurus paredzēts 
izmantot kā degvielu gaisa navigācijā, 
izņemot privātu, nekomerciālu aviāciju;
Šajā direktīvā „privāta, nekomerciāla 
aviācija” ir lidaparāta izmantošana, ko 
veic tā īpašnieks vai fiziska vai juridiska 
persona, kura to izmanto, nomājot vai 
citādi, nekomerciālām vajadzībām, jo 
īpaši vajadzībām, kas nav pasažieru vai 
preču pārvadājumi vai pakalpojumu 
sniegšana par atlīdzību, vai valsts iestāžu 
vajadzībām.”

Or. en

Pamatojums

Būtu racionāli pārveidot obligātos nodokļu atbrīvojumus attiecībā uz aviācijas un jūras 
transportu neobligātos atbrīvojumos. Tā kā šie aizliegumi nav pamatoti ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem, tie nevajadzīgi ierobežo valstu politiskās manevrēšanas iespējas šajā jomā. 
Pāreja uz neobligātiem atbrīvojumiem dotu iespēju dalībvalstīm daudz rentablāk īstenot 
savas saistības ES klimata un enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i ievilkums un ia ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – f, h un i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) punkta h) un i) apakšpunktu aizstāj ar 
šādiem apakšpunktiem:

i) punkta f) un h) apakšpunktu svītro;

ia) punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:

„h) energoproduktiem, ko izmanto par 
kurināmo, un elektroenerģijai, ja to 
izmanto mājsaimniecības un/vai 
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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 proporcionāli katram 
izmantošanas veidam. Ja izmantošana 
nav nozīmīga, to var uzskatīt par nulli;”
i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
par degvielu;”

„i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
par degvielu;”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāspēj pašām definēt atbilstošus nodokļu līmeņus jūras vai gaisa navigācijas 
jomā.

Grozījums Nr. 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – -i ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„e) energoproduktiem un elektroenerģijai, 
ko izmanto preču un pasažieru 
pārvadājumiem pa dzelzceļu, ar metro, 
tramvajiem [...], trolejbusiem un pilsētas 
autobusiem, galvenokārt tiem, kas 
darbināmi ar dabasgāzi;”

Or. es

Grozījums Nr. 177
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i ievilkums
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 
proporcionāli katram izmantošanas 
veidam. Ja izmantošana nav nozīmīga, to 
var uzskatīt par nulli;

h) līdz 2023. gada 1. janvārim
elektroenerģijai, dabas gāzei, akmeņoglēm 
un cietajam kurināmajam, 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 
proporcionāli katram izmantošanas 
veidam. Ja izmantošana nav nozīmīga, to 
var uzskatīt par nulli;

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums ar tā pašreizējo piemērošanas jomu ― nepievienojot šķidro kurināmo ― 
ilgtermiņā ir jāatceļ, lai uzlabotu iniciatīvas enerģijas ietaupījuma un energoefektivitātes 
jomā. Vienlaikus mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un labdarības organizāciju izdevumi 
jākompensē, izmantojot sociālos pasākumus. Ja piemēro atbrīvojumu, tas samazina cenu 
spiedienu ― skaidri atturot no ieguldījumiem, piemēram, ēku renovācijā un centralizētajā 
siltumapgādē, ― un tādējādi mājsaimniecības kļūst pārāk pasīvas attiecībā uz enerģijas 
patēriņa ierobežošanu.

Grozījums Nr. 178
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) energoproduktiem, ko izmanto par h) līdz 2023. gada 1. janvārim
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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 
proporcionāli katram izmantošanas 
veidam. Ja izmantošana nav nozīmīga, to 
var uzskatīt par nulli;

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

Or. nl

Grozījums Nr. 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
par degvielu;”

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 180
Olle Ludvigsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
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par degvielu; par degvielu. No 2023. gada 1. janvāra 
līdz 2028. gada 1. janvārim dalībvalstis 
var piemērot samazinājumu līdz 50 % no 
minimālajiem nodokļu līmeņiem vienam 
vai abiem šiem degvielas veidiem, kamēr 
to transportlīdzekļu valsts tirgus daļa, kas 
izmanto attiecīgo degvielu, ir mazāka par 
10 %.

Or. en

Pamatojums

Lai gan sašķidrinātā naftas gāze un dabasgāze nav ilgtspējīgi risinājumi enerģijas jomā, tie ir 
pienācīgi elementi energoavotu sadalījumā vidējā termiņā. Tās ne tikai rada zemākas CO2 un 
NOx emisijas nekā citi fosilie kurināmie. To infrastruktūra varētu arī ― īpaši attiecībā uz 
dabasgāzi ― veicināt atjaunojamu alternatīvu ieviešanu. Tāpēc līdz 2028. gadam jāatļauj 
nodokļu samazinājumi līdz 50 %, bet tikai tik ilgi, kamēr vēl turpināsies zemo tirgus daļu 
izveides posmi.

Grozījums Nr. 181
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
par degvielu;

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei, 
biometānam un sašķidrinātai naftas gāzei, 
ko izmanto par motordegvielu, neskarot 
4. panta 3. punkta 2.a apakšpunkta 
noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Biometāna attīstība ir saistīta transportlīdzekļu, ko darbina ar dabasgāzi, attīstību un 
tādējādi ar labvēlīgu nodokļu režīmu, kas ļauj attīstīt metāna uzpildes infrastruktūru. 
Metānam, pieejamajai alternatīvai degvielām, kas iegūtas no naftas, ir ļoti zems NMHC, PM 
un NOx, kas uzlabo pilsētas gaisa kvalitāti, kā arī samazina troksni un CO2. „Pārskatīšanas 
klauzula” ir pareizais veids, kā novērtēt nepieciešamību saglabāt labvēlīgu nodokļu režīmu 
attiecībā uz alternatīviem degvielas veidiem.
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Grozījums Nr. 182
Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
par degvielu;

i) dabasgāzei un sašķidrinātai naftas gāzei, 
ko izmanto par degvielu, pat atkāpjoties no 
4. panta 3. punkta noteikumiem;

Or. it

Pamatojums

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Grozījums Nr. 183
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei 
un sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
par degvielu;

i) līdz 2023. gada 1. janvārim dabasgāzei, 
biogāzei un sašķidrinātai naftas gāzei, ko 
izmanto par degvielu;

Or. de
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Grozījums Nr. 184
Leonardo Domenici

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ia ievilkums (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pievieno šādu apakšpunktu:
„la) sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
par kurināmo, pat atkāpjoties no 4. panta 
3. punkta noteikumiem;”

Or. it

Pamatojums

Dalībvalstīm attiecībā uz sašķidrināto naftas gāzi, ko izmanto par kurināmo, jābūt iespējai 
piemērot atkāpes gan no paredzētajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem, gan no fiskālās 
neitralitātes principa, kas paredzēts jaunajā 4. panta 3. punktā, kurš iekļauts direktīvas 
priekšlikumā. Šādas atkāpes ir attaisnojamas gan sociālajā, gan vides ziņā, ņemot vērā to, ka 
sašķidrinātā naftas gāze ļauj apmierināt nomaļās teritorijās dzīvojošo cilvēku vajadzības 
attiecībā uz primāro enerģiju.

Grozījums Nr. 185
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pievieno šādu daļu: svītrots
„Panta a)–e) apakšpunktu un 
g) apakšpunktu piemēro tikai attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem.”

Or. lv
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Grozījums Nr. 186
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta a)–e) apakšpunktu un g) apakšpunktu 
piemēro tikai attiecībā uz vispārējiem 
enerģijas patēriņa nodokļiem.

Panta a)–e) apakšpunktu, g) un 
i) apakšpunktu piemēro tikai attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem.

Or. en

Pamatojums

Visu mājsaimniecību atbrīvošana vājinātu energotaupības iniciatīvas un veicinātu 
izvairīšanos no efektīvāku centralizētās siltumapgādes risinājumu izstrādes, tādējādi 
kropļojot ES ETS. Ar enerģijas nodokļiem saistītā ieņēmumu palielināšanās jāizmanto, lai 
atbalstītu nabadzīgākās sabiedrības grupas un atbalstītu enerģijas ietaupījuma pasākumus.

Grozījums Nr. 187
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta a)–e) apakšpunktu un 
g) apakšpunktu piemēro tikai attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem.

Panta a), b), d), e) un g) apakšpunktu
piemēro tikai attiecībā uz vispārējiem 
enerģijas patēriņa nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta a)–e) apakšpunktu un g) 
apakšpunktu piemēro tikai attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem.

Panta a), b), e) un g) apakšpunktu piemēro 
tikai attiecībā uz vispārējiem enerģijas 
patēriņa nodokļiem.

Or. de

Pamatojums

Nodokļu piemērošana energoproduktiem un elektroenerģijai, ko izmanto koģenerācijai, un 
elektroenerģijai, kas rodas koģenerācijas procesā, izraisīs to, ka šo iekārtu ekspluatācija 
bieži vien būs nerentabla un koģenerācija vairs netiks izmantota. Koģenerācijas procesā ar 
tādām pašām CO2 emisijām izmanto vairāk enerģijas. Tādējādi atteikšanās no koģenerācijas 
palielinātu CO2 emisijas un būtu pretrunā direktīvas mērķim. Tāpēc ir jāparedz CO2 nodokļa 
samazinājums vai atbrīvojums no tā.

Grozījums Nr. 189
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu: svītrots
„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 
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standartlikmes.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret citiem saimnieciskās darbības veidiem, uz kuriem arī 
attiecas noteikumi par enerģijas aplikšanu ar nodokļiem, un lai izvairītos no neizmantotajām 
iespējām minētajās darbībās īstenot stimulus CO2 emisiju un enerģijas patēriņa 
samazināšanai, minētos darbības veidus nevajadzētu atbrīvot no nodokļa.

Grozījums Nr. 190
Ivo Strejček

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 līmeni 
attiecībā uz energoproduktiem un 
elektroenerģiju, ko patērē 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
akvakultūras darbos un mežsaimniecībā.

Or. en

Pamatojums

Jāļauj dalībvalstīm saglabāt nulles nodokļu likmi attiecībā uz energoproduktiem un 
elektroenerģiju, ko patērē lauksaimniecības, dārzkopības un akvakultūras darbos un 
mežsaimniecībā.

Grozījums Nr. 191
Olle Ludvigsson
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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 līmeni 
attiecībā uz energoproduktiem un 
elektroenerģiju, ko patērē 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
akvakultūras darbos un mežsaimniecībā. 
Uz saņēmējiem attiecina nosacījumus, kas 
izraisīs energoefektivitātes pieaugumu tādā 
apjomā, lai tā būtu ekvivalenta 
efektivitātei, kādu sasniegtu, ja tiktu 
ievērotas Savienības minimālās 
standartlikmes. Energoefektivitātes 
palielināšanas process stingri jāuzrauga 
valstu iestādēm. Ja saņēmēji nesniedz 
gaidītos efektivitātes palielinājumus, 
enerģijas patēriņam piemēro nodokli tādā 
līmenī, kas saskan ar neatbilstības 
apmēru.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes palielināšanas procedūrai jābūt stingrai un sīki izstrādātai, lai sasniegtu 
reālus rezultātus. Nodokļu atvieglojumi jāpiešķir, tikai pamatojoties uz apstiprinātiem 
efektivitātes uzlabojumiem. Šajā saistībā ir nepieciešams skaidrs un stabils valstu regulējums.

Grozījums Nr. 192
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts* - a apakšpunkts – i ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
16. pants – 1. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šī panta 5. punktu, līdz Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
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2023. 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:

2023. 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, vai ja 
motordegvielas gadījumā to tirgus daļa ir 
mazāka par 5 %:

*NB: Komisijas priekšlikumā nepareizi 
numurēts „(1)”.

Or. de

Grozījums Nr. 193
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts* - a apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
16. pants – 1. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2023. 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 

1. Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2023. 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:
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noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem:
a) 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,
b) attiecībā uz biomasas produktiem, kas 
nav biodegvielas un bioloģiskie šķidrie 
kurināmie, šie produkti atbilst ilgtspējības 
kritērijiem, ko nosaka saskaņā ar šīs 
direktīvas 1. panta 4.a punktu, tiklīdz šie 
kritēriji ir pieņemti:

*NB: Komisijas priekšlikumā nepareizi 
numurēts „(1)”.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspējības kritēriji jāattiecina ne tikai uz biodegvielām un bioloģiskajiem šķidrajiem 
kurināmajiem, bet arī uz cietiem kurināmajiem, kas iegūti no biomasas. Nebūtu lietderīgi 
konsekventi ― kā Komisijas priekšlikumā ― attiecināt labvēlīgāku režīmu uz degvielu, kas 
iegūta no neilgtspējīgas cietās biomasas. Tā kā ilgtspējības loģika nedaudz atšķiras starp 
cieto biomasu un biodegvielām/bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, jānosaka konkrēti 
kritēriji attiecībā uz cieto biomasu un tad jāievieš saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 194
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts* – a apakšpunkts – i ievilkums
Direktīva 2003/96/EK
16. pants – 1. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2023. 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 

1. Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2023. 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 
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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:

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:

Biometāna gadījumā enerģijas saturs 
vienā kvantitatīvā vienībā ir tāds pats kā 
dabasgāzei. Ņemot vērā to, ka biometāna 
ievadīšana dabasgāzes tīklā palīdz 
palielināt atjaunojamo resursu daļu, 
biometānu atbrīvo no nodokļiem attiecībā 
uz tā CO2 un enerģijas saturu, ja tas ir 
ražots saskaņā ar ilgtspējības kritērijiem.

*NB: Komisijas priekšlikumā nepareizi 
numurēts „(1)”.

Or. en

Pamatojums

Biometāns ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai sasniegtu obligāto 2020. gada mērķi ― 10 % 
biodegvielas transportā. Nav nekādu ierobežojumu dabasgāzes un biometāna sajaukšanai, 
pateicoties vienādajam molekulu sastāvam. Tie ir vienīgā iespējamā zemāku emisiju 
alternatīva no naftas iegūtai degvielai. Tāpēc tas ir jāatbrīvo no nodokļiem attiecībā uz CO2
un enerģijas nodokļu slogu. Dabasgāzes tīklā ievadītā biometāna procentuālo sastāvu 
atskaitītu no kopējā dabasgāzes nodokļa.

Grozījums Nr. 195
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/96/EK
17. pants – 1. punkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā direktīvā noteiktie minimālie 
nodokļu līmeņi tiek ievēroti caurmērā 
katrā uzņēmumā, dalībvalstis var piemērot 
nodokļu samazinājumus attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
energoproduktu patēriņam, ko izmanto par 

1. Dalībvalstis var piemērot nodokļu 
samazinājumus attiecībā uz vispārējiem 
enerģijas patēriņa nodokļiem 
energoproduktu patēriņam, ko izmanto par 
kurināmo vai 8. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētajiem nolūkiem, un 
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kurināmo vai 8. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētajiem nolūkiem, un 
elektroenerģijai šādos gadījumos:

elektroenerģijai šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 196
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/96/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šajā direktīvā noteikto minimālo 
nodokļu līmeni vidēji ievēro attiecībā uz 
katru uzņēmumu, dalībvalstis var piemērot 
CO2 nodokļa samazinājumus 
energoproduktiem, kurus izmanto par 
kurināmo vai 8. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, ja ir 
noslēgti nolīgumi ar 11. pantā minētajiem 
uzņēmumiem vai šādu uzņēmumu 
apvienībām vai ja īsteno tirgojamu atļauju 
shēmas vai ekvivalentus pasākumus, ciktāl 
tie sekmē CO2 emisiju samazināšanas 
mērķus.

2. Dalībvalstis var piemērot CO2 nodokļa 
samazinājumus energoproduktiem, kurus 
izmanto par kurināmo vai 8. panta 
2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajos 
nolūkos, ja ir noslēgti nolīgumi ar 11. pantā 
minētajiem uzņēmumiem vai šādu 
uzņēmumu apvienībām vai ja īsteno 
tirgojamu atļauju shēmas vai ekvivalentus 
efektīvus pasākumus, ciktāl tie sekmē CO2
emisiju samazināšanas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/96/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šajā direktīvā noteikto minimālo 
nodokļu līmeni vidēji ievēro attiecībā uz 

2. Ja šajā direktīvā noteikto minimālo 
nodokļu līmeni vidēji ievēro attiecībā uz 
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katru uzņēmumu, dalībvalstis var piemērot 
CO2 nodokļa samazinājumus 
energoproduktiem, kurus izmanto par 
kurināmo vai 8. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, ja ir 
noslēgti nolīgumi ar 11. pantā minētajiem 
uzņēmumiem vai šādu uzņēmumu 
apvienībām vai ja īsteno tirgojamu atļauju 
shēmas vai ekvivalentus pasākumus, ciktāl 
tie sekmē CO2 emisiju samazināšanas 
mērķus.

katru uzņēmumu, dalībvalstis var piemērot 
neobligātā CO2 nodokļa samazinājumus 
energoproduktiem, kurus izmanto par 
kurināmo vai 8. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā minētajos nolūkos, ja ir 
noslēgti nolīgumi ar 11. pantā minētajiem 
uzņēmumiem vai šādu uzņēmumu 
apvienībām vai ja īsteno tirgojamu atļauju 
shēmas vai ekvivalentus pasākumus, ciktāl 
tie sekmē CO2 emisiju samazināšanas 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/96/EK
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Bulgārija, Čehija, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija un 
Slovākija attiecībā uz 8. un 9. pantā 
noteikto izmantošanu var piemērot 
pārejas periodu līdz 2021. gada 
1. janvārim, lai ieviestu CO2 nodokļus. Ja 
Savienība nolems, ka līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina 
par vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, Komisija pārbaudīs 
šādu pārejas periodu piemērošanu un 
nepieciešamības gadījumā sniegs 
priekšlikumu, lai samazinātu šo periodu 
un/vai mainītu minimālos CO2 nodokļu 
līmeņus, kas noteikti I pielikumā.”

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 199
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2003/96/EK
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Bulgārija, Čehija, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija un 
Slovākija attiecībā uz 8. un 9. pantā 
noteikto izmantošanu var piemērot pārejas 
periodu līdz 2021. gada 1. janvārim, lai 
ieviestu CO2 nodokļus. Ja Savienība 
nolems, ka līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina 
par vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, Komisija pārbaudīs 
šādu pārejas periodu piemērošanu un 
nepieciešamības gadījumā sniegs 
priekšlikumu, lai samazinātu šo periodu 
un/vai mainītu minimālos CO2 nodokļu 
līmeņus, kas noteikti I pielikumā.

5. Bulgārija, Čehija, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija un 
Slovākija attiecībā uz 8. un 9. pantā 
noteikto izmantošanu var piemērot pārejas 
periodu līdz 2021. gada 1. janvārim, lai 
ieviestu CO2 nodokļus. Ja Savienība
nolems, ka līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina 
par vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, Komisija pārbaudīs 
šādu pārejas periodu piemērošanu un 
sniegs priekšlikumu, lai samazinātu šo 
periodu un/vai mainītu minimālos CO2
nodokļu līmeņus, kas noteikti I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ja tiek paaugstināti siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma mērķi, šie pārejas periodi ir 
jāpielāgo. Šādā gadījumā dalībvalstīm, kas sākotnēji ir atbrīvotas, vismaz zināmā mērā 
jāpiedalās kopīgajos emisiju samazināšanas centienos.

Grozījums Nr. 200
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 17. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
21. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Pievieno šādu punktu:
„6.a Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc 
šīs direktīvas pieņemšanas Komisija 
iesniedz ziņojumu par iespējamību un 
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gaidāmo ietekmi saistībā ar pilnīgu vai 
daļēju pāreju no pašreizējās sistēmas, kad 
nodokļus piemēro par valstī nopirkto 
transporta degvielas daudzumu, uz 
sistēmu, kad šo degvielu apliek ar 
nodokļiem, pamatojoties uz daudzumiem, 
kas faktiski izmantoti katras dalībvalsts 
teritorijā. Atbilstošā gadījumā pēc 
ziņojuma sagatavo attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus.”

Or. en

Pamatojums

Nodokļu nemaksāšanas fenomens saistībā ar „degvielas uzpildes tūrismu” komerciālo 
autopārvadājumu jomā un „maksimālu degvielas daudzuma uzpildi” komerciālās aviācijas 
jomā kropļo iekšējo tirgu, un atsevišķām dalībvalstīm kļūst nepamatoti neizdevīgi piemērot 
tādus nodokļu līmeņus, kas ir augstāki nekā pārējās valstīs. Ziemeļamerikas IFTA modelis 
uzskatāmi parāda, ka šīs problēmas var atrisināt racionāli, piemērojot nodokļus par patērēto 
degvielu ― nevis par pārdoto ― katra administratīvā apgabala (dalībvalsts) teritorijā.

Grozījums Nr. 201
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu un attiecīgā gadījumā 
priekšlikumu par tās grozījumiem. Lai 
pielāgotu CO2 cenas par tonnu, Komisijai 
ir tiesības pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvas grozīšana ir pārāk apgrūtinoša, lai veiktu svarīgos CO cenu pielāgojumus.

Grozījums Nr. 202
Olle Ludvigsson

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.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ātro tehnisko un politisko attīstību šajā jomā, Komisijai jāziņo daudz biežāk nekā 
reizi piecos gados, lai šī direktīva būtu atbilstoši atjaunināta. Ziņojumi jāadresē arī Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 203
Philippe De Backer

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 
Padomei un Eiropas Parlamentam 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un 
attiecīgā gadījumā priekšlikumu par tās 
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grozījumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 204
Rovana Plumb

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.

Or. en

Pamatojums

Komisijai par šo direktīvu ir jāziņo biežāk nekā reizi piecos gados, paātrinot tehnisko un ar 
politiku saistīto attīstību šajā jomā, lai direktīva būtu atbilstoši atjaunināta. Ziņojumi 
jāadresē arī Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr. 205
Bernd Lange

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 piecos 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 
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grozījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 206
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/96/EK
29. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
navigācijas nolūkā. Komisijas ziņojumā 
ņem vērā pienācīgu iekšējā tirgus darbību, 
nodokļu minimālo likmju reālo vērtību un 
Līguma plašākos mērķus.

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
ietekmi uz kaitīgām vai iespējami 
kaitīgām emisijām, kas nav CO2 emisijas,
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
navigācijas nolūkā. Komisijas ziņojumā 
ņem vērā pienācīgu iekšējā tirgus darbību, 
nodokļu minimālo likmju reālo vērtību un 
Līguma plašākos mērķus.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas uzlabošanas procesā īpaši vērā jāņem problēmas saistībā ar emisijām, kas nav 
CO2 emisijas, piemēram, NOX. Svarīgi ir aktīvāk izpētīt un aplūkot plašāku ietekmi uz vidi 
saistībā ar motordegvielas un kurināmā izmantošanu.

Grozījums Nr. 207
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
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Direktīva 2003/96/EK
29. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
navigācijas nolūkā. Komisijas ziņojumā 
ņem vērā pienācīgu iekšējā tirgus darbību, 
nodokļu minimālo likmju reālo vērtību un 
Līguma plašākos mērķus.

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
navigācijas nolūkā. Turklāt Komisijas 
ziņojumā pārbauda, vai bez CO2 emisijām 
vērā jāņem citu kaitīgu gāzu emisijas, ar 
mērķi aizsargāt sabiedrības veselību. 
Komisijas ziņojumā ņem vērā pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību, nodokļu minimālo 
likmju reālo vērtību un Līguma plašākos 
mērķus.

Or. nl

Grozījums Nr. 208
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/96/EK
29. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
navigācijas nolūkā. 

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
navigācijas nolūkā. Ziņojumā arī 
pārbauda ietekmi uz rūpniecības politikas 
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prioritāšu noteikšanu Eiropas autobūves 
nozarē attiecībā uz tīriem, 
energoefektīviem tradicionālajiem 
iekšdedzes dzinējiem un ES CO2 emisiju 
samazinājuma mērķiem privāto 
transportlīdzekļu nozarē.

Komisijas ziņojumā ņem vērā pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību, nodokļu minimālo 
likmju reālo vērtību un Līguma plašākos 
mērķus.

Komisijas ziņojumā ņem vērā pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību, nodokļu minimālo 
likmju reālo vērtību un Līguma plašākos 
mērķus.

Or. de

Grozījums Nr. 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/96/EK
29. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
navigācijas nolūkā. Komisijas ziņojumā 
ņem vērā pienācīgu iekšējā tirgus darbību, 
nodokļu minimālo likmju reālo vērtību un 
Līguma plašākos mērķus.

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda minimālo CO2 nodokļu līmeni, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai. Šajā ziņojumā jāietver arī 
pārskats par spēkā esošajiem nodokļu 
noteikumiem, kas ietverti divpusējos gaisa 
satiksmes pakalpojumu nolīgumos. 
Komisijas ziņojumā ņem vērā pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību, nodokļu minimālo 
likmju reālo vērtību un Līguma plašākos 
mērķus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot ziņot par grozījumiem attiecībā uz nodokļu atbrīvojumiem degvielai, ko izmanto 
gaisa un jūras navigācijā, Komisija skaidri atzīst, ka tie ir problemātiski, taču atliek 
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jautājumu. Tomēr ir svarīgi to risināt tagad, ja ES vēlas gūt atbalstu savam mērķim pārveidot 
ES transporta sistēmu ilgtspējīgā sistēmā. Lai sasniegtu šo mērķi, vajadzīgais 
priekšnosacījums ir „pareiza cenu politika”.

Grozījums Nr. 210
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/96/EK
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 emisiju 
pārvirzes riskam, regulāri pārskata, jo īpaši 
ņemot vērā jaunu liecību pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Ierobežotais to nozaru un iekārtu skaits, ko skar oglekļa emisiju pārvirze, patiesībā neattaisno 
īpašus noteikumus, tomēr uzskaite būtu jāveic. Tad dalībvalstis, izmantojot valsts atbalstu, 
varētu kompensēt ikvienu uzskatāmi pierādīto oglekļa emisiju pārvirzes risku energoietilpīgās 
nozarēs enerģijas nodokļu dēļ.

Grozījums Nr. 211
Bernd Lange

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

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

nolūkā, regulāri pārskata, jo īpaši ņemot 
vērā jaunu liecību pieejamību. Komisijas 
ziņojumā arī pārbauda valsts īstenošanas 
noteikumu skaidrību un viennozīmīgumu, 
kā arī to pārredzamību attiecībā uz visiem 
patērētājiem.
Komisijai līdz 2016. gada 1. janvārim 
jāiesniedz vēl viens priekšlikums par 
privāto transportlīdzekļu tirdzniecības 
nodokļu, reģistrācijas nodokļu un 
ikgadējo transportlīdzekļu ekspluatācijas 
nodokļu saskaņošanu un pielāgošanu, 
pamatojoties tikai uz transportlīdzekļu 
CO2 emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 212
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2023. gadam Komisija iesniedz 
Padomei novērtējumu par šīs direktīvas 
noteikumu īstenošanu attiecībā uz to 
nodokļu līmeni, ko piemēro dabasgāzei 
autotransporta nozarē, un priekšlikumu 
tās grozīšanai. Šajā novērtējumā 
pārbauda arī progresu dabasgāzes un 
biometāna pieejamības jomā, uzpildes 
staciju tīkla palielināšanos Savienībā, ar 
dabasgāzi darbināmu transportlīdzekļu 
tirgus daļu Savienībā, biometāna kā 
degvielas inovāciju un tehnoloģisko 
pilnveidošanu transporta nozarē un 
nodokļu minimālā līmeņa reālo vērtību.

Or. en
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Pamatojums

„Pārskatīšanas klauzula” ir pareizais veids, kā novērtēt nepieciešamību saglabāt labvēlīgu 
nodokļu režīmu attiecībā uz alternatīviem degvielas veidiem, arī ņemot vērā gāzveida 
degvielu izstrādi no atjaunojamiem resursiem. Tā kā biometāna pilnveidošana ir saistīta ar 
dabasgāzes transportlīdzekļu pilnveidošanu, vidējā termiņā ir nepieciešams labvēlīgs nodokļu 
režīms. Dabasgāzes/biometāna dzinējiem ir ļoti zemas piesārņotājvielu emisijas, kā arī tie 
ievērojami samazina troksni un CO2 emisijas, salīdzinot ar dīzeļdzinējiem un benzīna 
dzinējiem.

Grozījums Nr. 213
Gianluca Susta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši līdz 2023. gadam Komisija 
iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam novērtējumu par šīs 
direktīvas noteikumu īstenošanu attiecībā 
uz to nodokļu līmeni, ko piemēro 
dabasgāzei autotransporta nozarē, un 
priekšlikumu tās grozīšanai. Šajā 
novērtējumā pārbauda arī progresu 
dabasgāzes un biometāna pieejamības 
jomā, uzpildes staciju tīkla palielināšanos 
Eiropā, ar dabasgāzi darbināmu 
transportlīdzekļu tirgus daļu Savienībā, 
biometāna kā degvielas inovāciju un 
tehnoloģisko pilnveidošanu transporta 
nozarē un nodokļu minimālā līmeņa reālo 
vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
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1. pielikums – A tabula – 4. sleja – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EUR 8,8/GJ EUR 8,2/GJ

Or. en

Pamatojums

Vispārējā enerģijas patēriņa nodokļa minimālajam līmenim attiecībā uz gāzeļļu jāsaglabājas 
2013. gada līmenī. Gāzeļļa ir svarīga transporta nozarē, un tāpēc gāzeļļas cenai jāsaglabājas 
konkurētspējīgai.

Grozījums Nr. 215
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A tabula – 5. sleja – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EUR 9,6/GJ EUR 8,2/GJ

Or. en

Pamatojums

Vispārējā enerģijas patēriņa nodokļa minimālajam līmenim attiecībā uz gāzeļļu jāsaglabājas 
2013. gada līmenī. Gāzeļļa ir svarīga transporta nozarē, un tāpēc gāzeļļas cenai jāsaglabājas 
konkurētspējīgai.

Grozījums Nr. 216
Leonardo Domenici

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A tabula – 4. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Sašķidrināta 
naftas gāze

KN kodi 2711 12 
11–2711 19 00

EUR 20/t 
CO2

EUR 1,5/GJ EUR 5,5/GJ EUR 9,6/GJ
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Grozījums

Sašķidrināta 
naftas gāze

KN kodi 2711 12 
11–2711 19 00

EUR 20/t 
CO2

EUR 1,5/GJ EUR 3,5/GJ EUR 3,5/GJ

Or. it

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā norādītie nodokļu līmeņi 2015. un 2018. gadam izraisītu 
pakāpenisku, taču nenovēršamu sašķidrinātās naftas gāzes izzušanu no motordegvielu tirgus 
un tās aizstāšanu ar tradicionālajiem degvielas veidiem, un tas negatīvi ietekmētu vides, 
sociālo un rūpniecības jomu. Tāpēc ir ierosināts palielinājums, kas arī ir ievērojams, taču 
vieglāk īstenojams tirgos. 

Grozījums Nr. 217
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A tabula – 5.a rinda (jauna)

Grozījums

Komerciālā gāzeļļa, 
ko izmanto par 
degvielu

EUR 20/t 
CO2

EUR 8,2/GJ EUR 8,2/GJ EUR 8,2/GJ

Or. en

Grozījums Nr. 218
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – D tabula – 1.a rinda (jauna)

Grozījums

Elektroenerģija 
transakcijas vajadzībām

- no 2013. gada 1. janvāra - EUR 8,2/GJ
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- no 2015. gada 1. janvāra - EUR 8,8/GJ

- no 2018. gada 1. janvāra - EUR 9,6/GJ

Or. de


