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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto 
Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0169),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar
to ir apspriedusies (C7-0105/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tik plašā un būtiski svarīgā jomā kā 
enerģijas aplikšana ar nodokļiem Eiropas 
Savienībā nevar ņemt vērā tikai klimata 
un vides aizsardzības politikas prasības, 
lai cik tās arī būtu svarīgas. Enerģētikas 
un rūpniecības politikas mērķi Eiropas 
Savienībā ir tikpat svarīgi jautājumi, kas 
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būtu jāņem vērā.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Jānodrošina, ka iekšējais tirgus arī 
turpmāk darbojas pienācīgi jauno prasību 
kontekstā, kas saistītas ar klimata pārmaiņu 
ierobežošanu, atjaunojamu energoavotu 
izmantošanu un enerģijas taupīšanu, kā 
noteikts Eiropadomes 2007. gada 8.–
9. marta un 2008. gada 11.–12. decembra 
sanāksmes prezidentvalsts secinājumos. 

(2) Jānodrošina, ka iekšējais tirgus 
darbojas pienācīgi jauno prasību kontekstā, 
kas saistītas ar klimata pārmaiņu 
ierobežošanu, atjaunojamo energoavotu 
izmantošanu un enerģijas taupīšanu, kā 
noteikts Eiropadomes 2007. gada 8.–
9. marta un 2008. gada 11.–12. decembra 
sanāksmes prezidentvalsts secinājumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Arvien lielākā daudzumā laižot tirgū 
biodegvielu, neizbēgami būs jāpiemēro 
spēkā esošais tiesiskais regulējums, proti, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
un ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK1, 
kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa Direktīva 
2009/30/EK, ar ko groza 
Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, 
dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām 
un ievieš mehānismu autotransporta 
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līdzekļos lietojamās degvielas radītās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un 
samazināšanai, groza Padomes 
Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās 
degvielas specifikācijām, kuru lieto 
iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ 
Direktīvu 93/12/EEK2. Pārāk daudzos 
šķēršļus, kas faktiski pastāv iekšējā tirgū, 
kad katra dalībvalsts cenšas aizsargāt 
savu iekšzemes tirgu, tomēr vajadzētu 
novērst, acīmredzot pārskatot minētās 
direktīvas.
____________
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.
2 OV L 140, 5.6.2009., 88. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Ņemot vērā dalībvalstīm jau noteiktās 
saistības, nebūtu lietderīgi tām noteikt 
īpašas papildu privilēģijas nodokļu jomā 
attiecībā uz biodegvielu. Pietiek ar to, ka 
katra dalībvalsts ir tiesīga to piemērot vai 
ne.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Katru no šiem elementiem aprēķina, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 

(6) Skaidrības labad un lai izvairītos no 
atšķirīgas interpretācijas, energoproduktu 
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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 
vērtības biomasai un no biomasas 
iegūtiem produktiem jāpiemēro tikai tad, 
kad šie kritēriji ir izpildīti.

CO2 emisijas atsauces koeficienti un 
siltumietilpība ir jānorāda atsevišķā 
Direktīvas 2003/96/EK pielikumā. Ir 
jānosaka precīzi un savstarpēji 
salīdzināmi rādītāji dažādiem 
energoproduktiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pašreizējā degvielas nodokļu sistēma, 
kas pamatojas uz patērēto daudzumu un 
attiecīgo nodokļa likmi atkarībā no KN 
koda, neņemot vērā iespējamā maisījuma 
sastāvu, ir pierādījusi savu efektivitāti, kā 
arī nodrošina iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas piedāvātajā sistēmā netiek ņemti vērā daži iekšējā tirgus aspekti, piemēram, 
gadījumi, kad vienas dalībvalsts uzņēmējs gatavo degvielas maisījumus citas dalībvalsts 
uzņēmēja uzdevumā.
Pašlaik nepastāv mehānisms, kas ļautu noteikt un kontrolēt precīzu biodegvielas saturu 
maisījumos, jo īpaši saistībā ar pārrobežu plūsmu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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. fr
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 minimālās nodokļu 
likmes 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 minimālās likmes ik pēc noteikta 
laika jāpārskata, ņemot vērā šo nodokļu 
reālās vērtības attīstību, lai saglabātu 
likmju harmonizācijas pašreizējo līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 
trūcīgām 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 
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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.

energoproduktiem, kurus izmanto kā
kurināmo, un elektroenerģiju. Lai 
nodrošinātu to, ka nodokļu atbrīvojumu un 
samazinājumu ietekme uz iekšējo tirgu uz 
ierobežota, tos nepiemēro 
uzņēmējdarbībai.

Or. de

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 kā degvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā vispārējo 
enerģijas patēriņa nodokļu pazeminātas 
minimālās likmes, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādiem 
energoproduktiem neattaisnojas ilgākā 
laikposmā; ņemot vērā, no vienas puses,
nepieciešamību palielināt atjaunojamo 
energoresursu tirgus īpatsvaru un, no otras 
puses, nepieciešamību pagarināt dažus 
atvieglojumus, kas piešķirti alternatīvajai 
degvielai salīdzinājumā ar klasisko 
degvielu, lai palielinātu tās tirgus daļu, 
tomēr būtu lietderīgi pakāpeniski pielāgot 
minimālās nodokļa likmes.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 

(28) Reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
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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.

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

Or. de

Pamatojums

CO2 nodokļa iekasēšanai būtu tālejoša ietekme uz vides un nodokļu politiku. Tādēļ ir 
jāparedz, ka arī Parlaments saņem attiecīgos ziņojumus. Lai nodrošinātu uzraudzības 
funkciju, ir jāsamazina ziņošanas termiņš.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 minimālo CO2
nodokli un minimālo enerģijas patēriņa 
nodokli.

Or. fr

Grozījums Nr. 13

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

CO2 nodokli par vienu tonnu CO2 aprēķina 
euro, pamatojoties uz CO2 emisijas 
atsauces koeficientiem, kas noteikti šīs 
direktīvas II pielikumā. Šīs direktīvas 
pielikumā norādītos CO2 emisijas 
koeficientus biomasai vai no biomasas 
iegūtiem produktiem tādas biodegvielas un 
šķidrā biokurināmā 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 biodegviela un šķidrais 
biokurināmais neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro CO2 emisijas atsauces
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālās nodokļu 
likmes norādītas šajā direktīvā.

Or. fr

Pamatojums
Skaidrības labad un lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, energoproduktu CO2 emisijas 
atsauces koeficienti un siltumietilpība ir jānorāda atsevišķā direktīvas pielikumā. Ir jānosaka 
precīzi un savstarpēji salīdzināmi rādītāji energoproduktiem.

Grozījums Nr. 14

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

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

Vispārējos enerģijas patēriņa nodokļus 
aprēķina EUR/GJ, pamatojoties uz 
energoproduktu un elektroenerģijas neto 
siltumietilpību, kā noteikts šīs direktīvas 
II pielikumā. Attiecībā uz biomasu vai no 
biomasas iegūtiem produktiem atsauces 
vērtības noteiktas Direktīvas 2009/28/EK 
III pielikumā. Taču attiecībā uz 
biodegvielu un šķidro biokurināmo, 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 biodegviela un šķidrais 
biokurināmais neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro atsauces vērtības 
ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālās nodokļu 
likmes norādītas šajā direktīvā.

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības labad un lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, energoproduktu CO2 emisijas 
atsauces koeficienti un siltumietilpība ir jānorāda atsevišķā direktīvas pielikumā. Ir jānosaka 
precīzi un savstarpēji salīdzināmi rādītāji energoproduktiem.

Grozījums Nr. 15

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

Ja Direktīva 2006/32/EK, 
Lēmums 2007/589/EK vai 
Direktīva 2009/28/EK nenosaka attiecīgā 
produkta emisijas koeficientu un/vai neto 
siltumietilpību, dalībvalstis izmanto 
atbilstīgu pieejamo informāciju par šāda 
produkta CO2 emisijas koeficientu un/vai 
neto siltumietilpību.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības labad un lai izvairītos no atšķirīgas interpretācijas, energoproduktu CO2 emisijas 
atsauces koeficienti un siltumietilpība ir jānorāda atsevišķā direktīvas pielikumā. Ir jānosaka 
precīzi un savstarpēji salīdzināmi rādītāji energoproduktiem.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja daļu no energoprodukta veido 
biomasa vai no biomasas iegūti produkti, 
CO2 emisijas koeficientus un neto 
siltumietilpību attiecībā uz šo daļu nosaka 
atbilstīgi 2. punktam, neatkarīgi no KN 
koda, kurš attiecas uz energoproduktu 
kopumā. 

3. Ja daļu no energoprodukta veido 
biomasa vai no biomasas iegūti produkti, 
dalībvalstīm ir iespēja piemērot iepriekš 
noteiktu likmi neatkarīgi no maisījuma, ja 
tā nepārsniedz minimālo likmi, kas 
piemērojama KN kodam, kurš attiecas uz 
energoproduktu kopumā.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā spēkā esošajās direktīvās nav noteikta minimālā likme produktu maisījumiem un Eiropā 
nav izveidota sistēma, kas paredz biodegvielas satura kontroli šādos maisījumos, dalībvalstis 
varēs pašas lemt par to, vai ņemt vērā biodegvielas saturu maisījumos.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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. fr

Pamatojums

Nebūtu lietderīgi uzlikt par pienākumu dalībvalstīm ievērot Eiropas līmenī noteikto nodokļa 
likmju samēru. Šādam pasākumam, piemēram, strauji pieaugot dīzeļdegvielas cenai, varētu 
būt negatīvas sekas, un tas arī neatbilst direktīvā noteiktajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu 
līmeņus pielāgo reizi trijos gados, sākot 

svītrots
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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.
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.

Or. fr

Pamatojums

Minimālo nodokļa likmju automātiska indeksācija radītu problēmas, jo tādējādi dalībvalstīm 
tiktu atņemtas svarīgas pilnvaras un tiktu veicināta inflācija.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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. de

Pamatojums

CO2 nodokļa iekasēšanai būtu tālejoša ietekme uz vides un nodokļu politiku. Tādēļ ir 
jāparedz, ka arī Parlaments saņem attiecīgos ziņojumus. Lai nodrošinātu uzraudzības 
funkciju, ir jāsamazina ziņošanas termiņš.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
PIELIKUMS
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – A tabula – 4. un 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Sašķidrinātā naftas 
gāze

KN kods
2711 12 11–
2711 19 00

EUR 20/t CO
2

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

Dabasgāze
KN kods 
2711 11 00 un 
2711 21 00

EUR 20/t CO
2

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

Grozījums

Sašķidrinātā naftas 
gāze

KN kods
2711 12 11–
2711 19 00

EUR 20/t CO
2

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

Dabasgāze
KN kods 
2711 11 00 un 
2711 21 00

EUR 20/t CO
2

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

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums no 2018. gada noteikt minimālo nodokļa likmi varētu apdraudēt 
sašķidrinātas gāzes un dabasgāzes izmantošanu. Ja netiks izdarīta korekcija, minimālā 
nodokļa likme sašķidrinātai gāzei, sākot ar 2018. gadu, sasniegs EUR 500/m3, kas krietni 
pārsniegs benzīnam noteikto minimālo nodokļa likmi. Dzinējiem, kuros izmanto sašķidrinātu 
gāzi un dabasgāzi, ir daudz lielāka energoefektivitāte nekā dzinējiem, kuros izmanto benzīnu.
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma saturs

2003. gadā pieņemot pašreiz spēkā esošo Enerģijas nodokļu direktīvu, tās galvenais mērķis 
bija novērst konkurences kropļošanu enerģētikas nozarē iekšējā tirgus apstākļos. Tajā 
izklāstīti kopīgi noteikumi par energoproduktiem, kas apliekami ar nodokli, par to, kurā brīdī 
šos nodokļus uzliek, un par paredzētajiem atbrīvojumiem. Ir noteiktas minimālās nodokļa 
likmes kurināmajam, degvielai un elektroenerģijai, kuru pamatā ir galvenokārt patērētas 
enerģijas daudzums. Dalībvalstis turklāt ir tiesīgas pēc saviem ieskatiem noteikt iekšzemes 
nodokļus, kuri pārsniedz šīs minimālās likmes.

Pārskatītās direktīvas priekšlikumā paredzēts pielāgot enerģijas nodokļu struktūru, lai 
atbalstītu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni, kura būtu arī energoefektīva, 
un novērst problēmas iekšējā tirgū. Ieviešot enerģijas nodokļu struktūrā elementu, kas saistīts 
ar CO2 emisiju, enerģijas aplikšana ar nodokli šajā priekšlikumā tiek saskaņota ar ES 
saistībām cīņā pret klimata pārmaiņām. 

Komisijas priekšlikumā enerģijas nodokļi ir sadalīti divās daļās, no kurām pirmā daļa ir 
atkarīga no CO2 emisijas, bet otrā — no siltumietilpības.

– Vienota minimālā nodokļu likme (EUR 20/t CO2), kas saistīta ar CO2 emisiju, tiks noteikta 
visiem sektoriem, uz kuriem neattiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS). Šiem 
sektoriem, piemēram, mājsaimniecībām, transportlīdzekļiem, maziem uzņēmumiem un 
lauksaimniecībai, tiks noteikta CO2 emisijas maksa. Šo CO2 nodokli nepiemēros 
atjaunojamiem energoresursiem.

– Enerģijas nodokļa minimālās likmes konkrētiem energoproduktiem turpmāk būs atkarīgas 
nevis no patērētā daudzuma, bet no šo produktu siltumietilpības (EUR/GJ). Citiem vārdiem 
runājot, visus energoproduktus apliks ar nodokli atkarībā no enerģijas daudzuma, ko tas ļauj 
iegūt, tādējādi automātiski atlīdzinot par energoefektivitāti. 

Konkrēta produkta nodokļa likmi veido nodokļa daļa, kas saistīta ar CO2 emisiju, un nodokļa 
daļa, kas saistīta ar iegūto enerģiju. Dalībvalstis varēs pašas noteikt savus iekšzemes nodokļus 
papildus ES noteiktajām minimālajām likmēm un izveidot savu nodokļu struktūru, tajā 
atspoguļojot attiecību starp minimālajām nodokļa likmēm, kuras piemērojamas dažādiem
energoresursiem (samērīguma jeb izlīdzināšanas princips). Tās, piemēram, var pieņemt 
lēmumu paaugstināt minimālo likmi tikai ar siltumietilpību saistītajai nodokļa daļai, 
nepaaugstinot to nodokļa daļu, kas saistīta ar CO2 emisiju, vai otrādi. 

Mājokļu apkures gadījumā dalībvalstīm pašlaik ir piešķirta rīcības brīvība noteikt nodokļa 
atbrīvojumus attiecībā uz dažiem energoproduktiem (gāze, ogles, kokss un elektroenerģija), 
un šī kārtība tiks attiecināta uz jebkuru kurināmo (ieskaitot minerāleļļu), lai visiem 
energoproduktiem piemērotu vienādu režīmu.
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Lauksaimniecības nozarē arī turpmāk piemēros pazeminātas likmes, bet tās būs atkarīgas no 
mērķiem vides jomā, lai panāktu, ka arī lauksaimniecība sniedz ieguldījumu kopīgos 
centienos mazināt enerģijas patēriņu. Pārskatīto direktīvu paredzēts piemērot no 2013. gada, 
lai tās īstenošana sakristu ar ES ETS trešo posmu. 

Referentes nostāja

Runājot par principiem, referente piekrīt tam, ka pašreizējais priekšlikums sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu ES „20-20-20” stratēģijas īstenošanā siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas jomā.

Turklāt ir jāuzsver, ka tik plašā un būtiski svarīgā jomā kā enerģijas aplikšana ar nodokļiem 
Eiropas Savienībā nevar ņemt vērā tikai klimata un vides aizsardzības politikas prasības, lai 
cik tās arī būtu svarīgas, jo tikpat nozīmīgi ir enerģētikas un rūpniecības politikas mērķi. 
Šķiet, ka tieši šie mērķi ir nedaudz atvirzīti sānis, strādājot pie šīs direktīvas pārskatīšanas. 
Tālab, lai atbalstītu labas iniciatīvas ES līmenī, ir ļoti svarīgi rast pareizu līdzsvaru starp 
risināmām problēmām, kurām var būt ne tikai atšķirīga, bet pat pretēja ievirze.

Referente arī uzskata, ka būtu saprātīgi mērķtiecīgāk saskaņot dokumentus enerģētikas jomā, 
ar kuriem pašlaik strādā Kopienas iestādes. Lai rūpīgi izsvērtu dokumentus enerģijas nodokļu 
jomā, ņemot vērā visus to aspektus, ir jāpanāk turpmāk izstrādājamo pamatnostādņu pilnīga 
saderība ar Energoefektivitātes direktīvu (ko pašlaik izskata citā Eiropas Parlamenta komitejā) 
un daudz plašākā nozīmē — ar tādas ES enerģētikas politikas galvenajām pamatnostādnēm, 
kura vēl nav formulēta. Tomēr ir maz ticams, ka šī vēlme tiks uzklausīta vai ka to pietiekamā 
mērā ņems vērā, un tas var kaitēt pieņemto lēmumu konsekvencei.

Referente kopumā atbalsta Komisijas metodoloģisko pieeju, sadalot enerģijas nodokli divās 
daļās — CO2 emisijas nodoklī un siltumietilpības nodoklī. Šī sistēma ir gan loģiskāka, gan 
saskanīgāka salīdzinājumā ar iepriekšējo. Referente piekrīt labi pamatotajiem argumentiem 
par labu saprātīgākai energoresursu izmantošanai un tādu enerģijas veidu plašākai 
izmantošanai, kuri nerada piesārņojumu.

Starp citu, ir aprēķināts, ka CO2 nodokļa (EUR 20/t) ieviešana ļaus, sākot no 2020. gada, 
visām Eiropas Savienības valstīm kopā nodrošināt nodokļu ieņēmumus EUR 20 miljardu 
apmērā.

Tomēr Komisijas jaunie ieteikumi, proti, no vienas puses, ieviest nodokli, pamatojoties uz 
CO2 emisiju un izmantotā energoprodukta siltumietilpību, un, no otras puses, prasība 
dalībvalstīm ievērot samērīgumu starp ES līmenī iepriekš noteiktajām atšķirīgajām 
minimālajām likmēm jo īpaši novestu pie tā, ka vairākumā dalībvalstu ievērojami pieaugtu 
dīzeļdegvielas cena.

Atbalstot ierosinājumu palielināt minimālo nodokļa likmi dīzeļdegvielai saskaņā ar loģiski 
pamatoto un saskanīgo metodoloģiju, ko Komisija grasās ieviest, referente uzskata, ka nebūtu 
lietderīgi saglabāt samērīguma principu kā tādu, ņemot vērā ievērojamās destabilizējošās 
sekas, kuras tas var izraisīt.
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Vairāk pievēršoties institucionāliem aspektiem, referente pirmām kārtām iesaka ņemt vērā to, 
ka samērīguma principa stingra ievērošana no dalībvalstu puses nozīmē tiešu iejaukšanos 
nodokļa likmju noteikšanā dažādiem enerģijas veidiem visās 27 dalībvalstīs, turpretim līdz 
šim trūkumi ir vērojami minimālo likmju noteikšanā. Pašreizējais priekšlikums faktiski paredz 
būtisku Eiropas Savienības iejaukšanos dalībvalstu nodokļu politikā.

Runājot par rūpniecības politiku plašākā nozīmē, diezgan nozīmīgs dīzeļdegvielas cenas 
kāpums daudzās dalībvalstīs (kā konkrētu piemēru var minēt Vāciju, kur cena par vienu litru 
līdz 2023. gadam pieaugtu par 31 euro centu) radītu krietni vairāk problēmu nekā būtu 
iespējams atrisināt ar šo pasākumu.

Tas ir zinātniski neapstrīdams fakts, ka, pamatojoties uz termodinamikas principu, 
dīzeļdzinējam piemīt ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar benzīna dzinēju, jo īpaši 
attiecībā uz darbības rādītājiem un energoefektivitāti. Nesenā pieredze liecina, ka CO2
emisijas samazinājumu, ko Eiropas Savienības sev noteikusi par mērķi, var daļēji panākt, 
plašāk izmantojot transportlīdzekļus, kas darbināmi ar dīzeļdegvielu.

Turklāt apzinoties to, ka Eiropa konkurētspējas ziņā ir krietni priekšā pārējai pasaulei, ja runa 
ir par dīzeļdzinēju tehnoloģijas attīstību, un šī attīstība nav iedomājama bez izciliem 
mūsdienīgiem pētījumiem, kas nodrošina Eiropas Savienībai ievērojamas priekšrocības 
salīdzinājumā ar citām ekonomikas lielvarām, nebūtu prātīgi pakļaut Eiropas autobūves 
nozari, kura izjūt nežēlīgu konkurenci no trešo valstu puses un spiesta risināt strukturālās 
problēmas, tāda mēroga destabilizējošam triecienam. 

Pat 10 gadu pārejas laiks, kas noteikts līdz 2023. gadam, nespēs mazināt šīs sekas.

Trešais būtiskais arguments pret samērīguma principa ieviešanu attiecas uz tā ietekmi uz 
patēriņa cenām. Nevar izslēgt inflācijas risku, ko var radīt dažu degvielas veidu ievērojams 
cenas pieaugums, vēl jo vairāk tāpēc, ka dalībvalstis, ņemot vērā smago stāvokli publisko 
finanšu jomā, nevar, piemēram, pazemināt nodokli, ko piemēro benzīna patēriņam. 

Līdztekus visai transporta nozarei cietīs arī patērētāji, jo ievērojami palielināsies pašizmaksa.

Tā kā energoresursu cenu palielināšanās ir galvenais inflācijas avots, referente uzskata, ka 
vajadzētu pilnīgi izvairīties no jebkādiem mehānismiem, kas var veicināt cenu kāpumu.

Šāda nostāja liek referentei tikpat stingri iebilst pret priekšlikumu automātiski indeksēt 
nodokļu minimālās likmes atkarībā no cenu izmaiņām un CO2 cenas palielināšanās vai 
pazemināšanās. Turklāt referenti šajā sakarībā izbrīna tas, ka Eiropas Komisija, kas tik ātri
noraidīja algu automātisku indeksēšanu un joprojām nav mainījusi savu viedokli, nāk klajā ar 
priekšlikumu to ieviest attiecībā uz energoproduktu nodokļiem, izmantojot tos pašus 
argumentus. Ir svarīgi, lai likumdevēji arī turpmāk var brīvi pieņemt lēmumus šajā jomā. 
Automātiska nodokļu paaugstināšana nav lietderīga.

Attiecībā uz nodokļiem, kas piemērojami alternatīvajam kurināmajam, piemēram, 
sašķidrinātai naftas gāzei un saspiestai dabasgāzei, referente piekrīt, ka konsekvences labad 
visiem kurināmā veidiem, cita starpā sašķidrinātai naftas gāzei un saspiestai dabasgāzei, ar 
laiku vajadzētu noteikt vienādas nodokļa likmes, kas pamatojas uz siltumietilpību un CO2
emisiju, kuras būtu piemērojamas jebkuram kurināmajam. Citiem vārdiem runājot, katra 
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kurināmā priekšrocības atkarībā no CO2 emisijas automātiski atspoguļosies piemērojamajā 
nodokļu režīmā, nepiešķirot nekādas citas priekšrocības konkurences atvieglošanai. Tomēr, 
ņemot vērā, ka pašreizējās nodokļa likmes, ko piemēro šiem energoproduktiem, bieži vien ir 
ļoti zemas un būs jāpaiet noteiktam laikam, kamēr alternatīvais kurināmais varēs reāli 
konkurēt ar tradicionālo kurināmo veikto ieguldījumu un infrastruktūras izmaksu dēļ, tiek 
ierosināts no 2015. gada noteikt minimālo nodokļa likmi tikai EUR 5,5/GJ apmērā un no 
2018. gada nepiemērot paaugstināto likmi EUR 9,6/GJ apmērā. Šāds ierobežojums ļaus 
nodrošināt alternatīvajam kurināmajam konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar citu 
kurināmo, kuras ir vajadzīgas, lai attīstītu energoefektīvāku tehnoloģiju.


