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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pārskatīt pašlaik spēkā esošo Enerģijas nodokļu direktīvu. 
Sadalot energoproduktu minimālo nodokļu likmi divās daļās, proti, nosakot CO2 nodokli un 
nodokli, kas ir atkarīgs no energoietilpības, būs iespējams vieglāk sasniegt politikas mērķus 
klimata pārmaiņu jomā un padarīt energoproduktu iekšējā tirgus darbību pārredzamāku un 
taisnīgāku. 

Šis priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Izvēlēties nodokļu bāzi, kas balstās nevis uz 
patērēto tilpumu un svaru, bet uz CO2 saturu un energoietilpību, ir ļoti būtiska, vajadzīga un 
pamatota rīcība. Tomēr ir pamats izteikt pieņēmumu, ka dažus mērķus neizdosies pilnībā 
sasniegt un tiks palaista garām izdevība, cik vien iespējams, atbalstīt cīņu pret klimata 
pārmaiņām, uzlabot vides kvalitāti Eiropas Savienībā un panākt strauju pāreju uz ekonomiku 
ar zemu CO2 emisijas līmeni. 

Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina grozīt Komisijas priekšlikumu, pamatojoties uz šādiem 
principiem:

- ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret dažādiem privātiem transporta veidiem, lai, 
cik vien iespējams, panāktu izmaksu internalizāciju un radītu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, tātad ir jāsvītro gaisa un jūras transportam noteiktais atbrīvojums;

- tā paša iemesla dēļ pakāpeniski jāatsakās no lauksaimniecībai un mežsaimniecībai 
noteiktā atbrīvojuma;

- pat tad, ja enerģijas nodoklis nepārsniegs inflācijas līmeni un nebūs saistīts ar CO2
cenām emisijas kvotu tirgū, tas zaudēs savu regulējošu funkciju;

- atbrīvojuma noteikšana mājsaimniecībām mazina stimulus uzlabot ēku 
energoefektivitāti, bet, no otras puses, mājsaimniecību aplikšana ar nodokli, 
neparedzot sociālās pielāgošanas mehānismus, vairo enerģētisko nabadzību, jo īpaši 
vismazāk aizsargātajās grupās;

- biomasa ne vienmēr ir neitrāla attiecībā uz CO2 emisiju.

Nobeigumā referente pauž savu atbalstu Komisijas priekšlikumam, jo tas ir ļoti svarīgs solis 
pareizajā virzienā. Tai pašā laikā ar to var panākt vēl labākus rezultātus, izdarot dažus 
pielāgojumus un svītrojot dažus izņēmumus un atbrīvojumus.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Savienībā ir jānodrošina patiesi 
saskaņota nodokļu politika attiecībā uz 
dažādiem energoresursiem un ir 
jāizstrādā pamatprincipi atjaunojamo 
energoresursu aplikšanai ar nodokli.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
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 
optimāli darbojas jauno prasību kontekstā, 
kas saistītas ar klimata pārmaiņu 
ierobežošanu, atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu un enerģijas taupīšanu, kā 
noteikts Eiropadomes 2007. gada 8.–
9. marta un 2008. gada 11.–12. decembra 
sanāksmes prezidentvalsts secinājumos.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ir jāņem vērā praktiskās sekas, ko 
radīs jauns nodokļu politikas kurss, jo 
īpaši tagad, kad Eiropā ir iestājusies 
finanšu un ekonomikas krīze, un ir 
jāizvērtē tās ietekme un blakusiedarbība. 
Tālab ir jāturpina atjaunināt datus, kas 
iegūti, veicot ietekmes novērtējumu.
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Grozījums Nr. 4

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.

(3) Nodokļi saistībā ar CO2 emisiju var būt 
efektīvs instruments dalībvalstīm, lai 
mudinātu patērētājus un piesārņojošās 
nozares uz ilgtspējīgu rīcību vides jomā 
un 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. Nosakot šādas normas 
nodokļu jomā, tomēr ir jārūpējas arī par 
to, lai nesarežģītu patēriņa nodokļu 
sistēmu un nepalielinātu administratīvo 
slogu saistībā ar patēriņa nodokļiem.
Turklāt CO2 nodoklis nedrīkst ievērojami 
palielināt enerģijas cenu, jo šāds cenas 
pieaugums nelabvēlīgi ietekmētu ES 
ekonomikas konkurētspēju un patērētāju 
pirktspēju.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
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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, ja 
vien tie atbilst ilgtspējības kritērijiem, kuri 
norādīti 17. pantā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas 
veicināšanu1.
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.

Grozījums Nr. 6

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 
tādas pašas minimālās nodokļu likmes
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 
elementam attiecībā uz visiem konkrētā 
lietojuma energoproduktiem. Ja tādējādi 
tiek noteiktas vienādas minimālās nodokļu 
likmes, dalībvalstīm — arī fiskālās 
neitralitātes labad — jānodrošina vienādas 
valsts nodokļu likmes visiem attiecīgajiem 
produktiem. Ja nepieciešams, ir jāparedz 
pārejas periods šo likmju vienādošanai, 
pienācīgi ņemot vērā dalībvalstu 
īpatnības.

Grozījums Nr. 7
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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) Minimālās CO2 nodokļu likmes
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 
emisijas samazināšanai godīgi jāsadala 
starp dalībvalstīm, tām ir jānosaka pārejas 
periods.

Grozījums Nr. 8

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) Būtu jāsaglabā iespēja dalībvalstīm 
piemērot zemāku nodokļu likmi gāzeļļai, 
ko izmanto kā motordegvielu komerciālā 
nolūkā. 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.

Pamatojums

Ir jāsaglabā iespēja dalībvalstīm piemērot zemāku nodokļu likmi gāzeļļai, ko izmanto kā 
motordegvielu komerciālā nolūkā, salīdzinājumā ar nekomerciālu izmantošanu, jo vēl nav 
pieejama alternatīva degviela izmantošanai komerciāliem pārvadājumiem.
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Grozījums Nr. 9

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 
diferencētas nodokļu likmes. Tomēr, lai 
nodrošinātu konsekventu CO2 cenas 
signālu, dalībvalstu iespējai diferencēt 
valsts nodokļu likmes jābūt ierobežotai un 
attiecināmai tikai uz vispārējiem enerģijas 
patēriņa nodokļiem. Turklāt iespēja 
taksometru izmantoto motordegvielu, kas 
iegūta no naftas, aplikt ar mazāku nodokli
vairs neatbilst tādas politikas mērķiem, 
kura mudina izmantot alternatīvu degvielu 
un energonesējus, kā arī ekoloģiski tīrākus 
transportlīdzekļus pilsētas transportā, un 
tāpēc tā jāsvītro.

Pamatojums

Dabasgāze/biometāns ir alternatīva degvielai, ko iegūst no naftas, un tos raksturo ārkārtīgi 
zems toksisko un kancerogēno vielu emisijas līmenis, gandrīz nulles emisijas līmenis 
mikrodaļiņām, tie nerada reaģētspējīgu ogļūdeņražu emisiju, rada zemu NOx emisiju, kā arī 
rada mazāk trokšņa, kas tos padara par ideālu motordegvielu pilsētas apstākļos. Nākotnes 
transportlīdzekļu degvielas ekspertu 2011. gada 25. janvāra ziņojumā teikts, ka ir jāveicina 
metāna kā galvenās alternatīvās degvielas izmantošana pilsētas transportā.

Grozījums Nr. 10

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 

(17) Tā kā mājsaimniecības ir smagi 
cietušas no ekonomikas un finanšu krīzes 
un šo ārkārtējo apstākļu dēļ dažas no tām 
izjūt sociālo nedrošību un dzīvo 
energonabadzībā, tādēļ vajadzētu rūpēties 
par to, lai, palielinot nodokļu slogu, vēl 
vairāk nepasliktinātu šo mājsaimniecību 
stāvokli. Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
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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.

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

Grozījums Nr. 11

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 kā motordegvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemākas
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālās likmes, vai iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādam 
energoproduktam vairs nav attaisnojama, 
jo īpaši ņemot vērā nepieciešamību 
palielināt atjaunojamo energoresursu
tirgus daļu, un tādēļ tās vidējā termiņā 
jāatceļ. Attiecībā uz dabasgāzi un 
biometānu, ko izmanto kā motordegvielu, 
priekšrocības, kas izpaužas kā zemākas 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
minimālās likmes vai kā iespēja piešķirt 
nodokļu atbrīvojumu attiecībā uz šiem 
energoproduktiem, vajadzētu atcelt tikai 
tad, kad Komisija līdz 2023. gadam būs 
izvērtējusi šīs direktīvas noteikumu 
īstenošanu saistībā ar piemērojamo 
nodokļa likmi dabasgāzei autotransporta 
nozarē. Šajā novērtējumā cita starpā būtu 
jāaplūko dabasgāzes un biometāna 
pieejamības uzlabošana, uzpildes staciju 
tīkla paplašināšana Eiropā, ar dabasgāzi 
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darbināmu transportlīdzekļu tirgus daļa 
Savienībā, inovāciju un tehnoloģiju 
attīstība, izmantojot biometānu kā 
transportlīdzekļu degvielu un minimālās 
nodokļu likmes faktiskais lielums.

Pamatojums

Biometāns ir viens no galvenajiem degvielas veidiem, lai līdz 2020. gadam sasniegtu mērķi —
līdz 10 % palielināt biodegvielas īpatsvaru. Biometāna plašāka izmantošana ir saistīta ar 
tādu transportlīdzekļu izplatību, kurus darbina ar dabasgāzi, un tātad ar labvēlīgu nodokļu 
režīmu, kas sekmētu metāna uzpildes infrastruktūras attīstību. Metānam, kas ir reāla 
alternatīva degvielai, kas iegūta no naftas, ir ļoti zems metānu nesaturošu ogļūdeņražu, 
mikrodaļiņu un NOx emisijas līmenis, ļaujot uzlabot gaisa kvalitāti pilsētās un arī pazemināt 
trokšņa un CO2 līmeni. „Pārskatīšanas klauzula” ir piemērots likumdošanas instruments, lai 
izvērtētu vajadzību saglabāt labvēlīgu nodokļu režīmu alternatīviem degvielas veidiem, arī 
ņemot vērā aizvien plašāku gāzes degvielas izmantošanu, kura iegūta no atjaunojamiem 
energoresursiem.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai sasniegtu mērķi līdz 
2050. gadam par 60 % samazināt 
transporta nozarē radīto emisijas līmeni, 
kā norādīts Komisijas 2011. gada 
28. marta Baltajā grāmatā „Ceļvedis uz 
Eiropas vienoto transporta telpu —
virzība uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu transporta sistēmu”, līdz 
2030. gadam uz pusi samazinot 
„tradicionālās degvielas” automobiļu 
izmantošanu pilsētas transportā, ir 
jāturpina attīstīt ūdeņraža un 
elektroenerģijas tirgu, kuri ir uzskatāmi 
par galvenajiem naftas aizstājējiem 
izmantošanai transportlīdzekļu degvielā, 
kā minēts Mobilitātes un transporta 
ģenerāldirektorāta vadītās Alternatīvās 
degvielas ekspertu grupas ziņojumā par 
nākotnes transportlīdzekļu degvielu, ar 
kura saturu Komisija iepazīstināja 
2011. gada 25. janvārī. Tā kā Savienības 
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tiesību aktos, piemēram, TEN-T 
pamatnostādnēs, aizvien biežāk paredz 
atbalstu transportlīdzekļu degvielas 
tehnoloģijām ar zemu CO2 emisijas 
līmeni, ir vajadzīga lielāka izpratne par to, 
kā spēkā esošie un nākotnē pieņemtie 
Savienības tiesību akti enerģētikas un 
vides jomā ietekmēs alternatīvās 
degvielas, piemēram, ūdeņraža un 
elektroenerģijas, patēriņu Eiropas 
enerģētikas un transporta sistēmā. 
Komisijas priekšlikumu izstrādāt 
metodiku no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtā ūdeņraža daļas 
aprēķināšanai kopējā degvielas struktūrā, 
kā minēts Atjaunojamo energoresursu 
direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punktā, 
kas bija jāiesniedz līdz 2011. gada 
31. decembrim, vajadzētu papildināt ar 
Direktīvas 2003/96/EK grozījumu 
ietekmes novērtējumu, kuri ierosināti, lai 
sekmētu atjaunojamā ūdeņraža 
izmantošanu kā ekoloģiski tīru un 
energoefektīvu degvielu 
transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 13

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 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā var 
piemērot ne tikai noteikumus, ko vispārīgi 
piemēro izmantošanai uzņēmējdarbībai, bet 
arī nodokļu nulles likmi. Piemērojot
attiecīgajām nozarēm CO2 nodokli, ir 
jāņem vērā uzņēmumu lielums un 
ražošanas apmēri. Lauksaimniecības 
nozarē aplikšanu ar šo nodokli vajadzētu 
arī saistīt ar oglekļa uztveršanas iespējām, 
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energoefektivitātes jomā. Attiecībā uz CO2
nodokļiem režīms attiecīgajām nozarēm 
jāsalāgo ar noteikumiem, kurus piemēro 
rūpniecības nozarēm.

ko, piemēram, nodrošina ilggadīgie zālāji.

Grozījums Nr. 14

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 
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.

(21) Šīs direktīvas vispārējos noteikumos 
ir 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 ietekmi uz CO2 līdzsvaru un 
zemāku energoietilpību uz vienu šķidrās 
biodegvielas daudzuma mērvienību
salīdzinājumā ar dažām konkurējošām 
fosilajām degvielām/kurināmo. Tātad 
Direktīvas 2003/96/EK noteikumi, kas ļauj 
samazināt nodokli vai atbrīvot no nodokļa 
šādu degvielu/kurināmo, vidējā termiņā ir
jāatceļ. Starpperiodā jānodrošina, lai šo 
noteikumu piemērošana atbilstu šīs 
direktīvas vispārējiem noteikumiem. Tāpēc 
attiecībā uz biodegvielu un šķidro 
biokurināmo, kas definēti Direktīvas 
2009/28/EK 2. panta h) un i) apakšpunktā, 
ir jāļauj saņemt dalībvalstu piemērojamās 
papildu nodokļu priekšrocības tikai tad, ja 
šī degviela/kurināmais atbilst minētās 
direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem. Biometāna 
energoietilpība vienā daudzuma vienībā ir 
tāda pati kā dabasgāzei. Tā kā biometāna 
ievadīšana dabasgāzes tīklā palīdz 
palielināt atjaunojamo energoresursu 
īpatsvaru, biometānu nevajadzētu aplikt 
ar nodokli, kas saistīts ar CO2 emisiju un 
energoietilpību, ja vien tas ražots, 
ievērojot ilgtspējības kritērijus, kuri 
noteikti Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā.
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Pamatojums

Biometāna izmantošana ir viens no galvenajiem paņēmieniem, lai līdz 2020. gadam sasniegtu 
obligāto mērķi — līdz 10 % palielināt biodegvielas īpatsvaru transporta nozarē. Dabasgāzi 
un biometānu var jaukt kopā bez kādiem ierobežojumiem, jo tiem ir vienāds molekulārais 
sastāvs. Šīs gāzes ir vienīgā alternatīva degvielai, kas iegūta no naftas, lai nodrošinātu zemu 
emisijas līmeni. Tāpēc biometānu vajag atbrīvot no nodokļiem, kas saistīti ar CO2 emisiju un 
energoietilpību. Dabasgāzes tīklā ievadītā biometāna procentuālo īpatsvaru ņems vērā, 
samazinot dabasgāzei aprēķināto kopējo nodokļa summu.

Grozījums Nr. 15

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

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Pievieno šādu punktu:
„1.a Komisija līdz 2012. gada 
31. decembrim iesniedz priekšlikumu šajā 
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direktīvā noteikt minimālo nodokļa likmi 
kodoldegvielas stieņiem, ko izmanto 
elektroenerģijas ražošanai, un pievienot 
kodoldegvielas stieņus energoproduktiem, 
kuri minēti šā panta 1. punktā.”

Pamatojums

Pašreizējā Enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšana neattiecas uz kodoldegvielu. Tomēr 
ārējie faktori, kas saistīti ar kodolenerģijas izmantošanu, potenciālais kodolnegadījumu risks 
un prasība nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus neatkarīgi no izmantojamiem 
energoresursiem — tas viss prasa šajā direktīvā noteikt minimālo nodokļa likmi 
kodoldegvielas stieņiem. Šai minimālajai nodokļa likmei jābūt samērīgai ar kodolenerģētikas 
nozares finansiālajām priekšrocībām, ņemot vērā elektroenerģijas cenas kāpumu ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas iespaidā.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– energoproduktu divējādai izmantošanai. – energoietilpīgiem uzņēmumiem un
energoproduktu divējādai izmantošanai.

Pamatojums

Šajā direktīvā vēlams norādīt, ka tā neattiecas uz energoietilpīgiem uzņēmumiem, tādējādi 
nodrošinot vienādu attieksmi pret visām energoietilpīgām nozarēm.

Grozījums Nr. 18

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 

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanas veidu
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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.

I pielikumā tiek noteiktas vienādas 
minimālās nodokļu likmes, šādi 
izmantojamiem produktiem nosaka 
vienādas nodokļu likmes. Neskarot 
15. panta 1. punkta i) apakšpunktu, 
I pielikuma A tabulā minētajai 
motordegvielai šo noteikumu piemēro no 
2023. gada 1. janvāra. Direktīvas 7. pantā 
paredzētos atbrīvojumus piemēro 
komerciāliem pārvadājumiem.

Pamatojums

Ir jāsaglabā iespēja dalībvalstīm piemērot zemāku nodokļu likmi gāzeļļai, ko izmanto kā 
motordegvielu komerciālā nolūkā, salīdzinājumā ar nekomerciālu izmantošanu, jo vēl nav 
pieejama alternatīva degviela izmantošanai komerciāliem pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dabasgāzei un biometānam, ko izmanto 
kā motordegvielu, vispārējo enerģijas 
patēriņa nodokļu paaugstinātas 
minimālās likmes piemēros tikai tad, kad 
Komisija līdz 2023. gadam būs izvērtējusi 
šīs direktīvas noteikumu īstenošanu 
saistībā ar piemērojamo nodokļa likmi 
dabasgāzei autotransporta nozarē. Šajā 
novērtējumā cita starpā aplūko 
dabasgāzes un biometāna pieejamības 
uzlabošanu, uzpildes staciju tīkla 
paplašināšanu Eiropā, ar dabasgāzi 
darbināmu transportlīdzekļu tirgus daļu 
Savienībā, inovāciju un tehnoloģiju
attīstību, izmantojot biometānu kā 
transportlīdzekļu degvielu un minimālās 
nodokļu likmes faktisko lielumu.

Pamatojums

Pašreizējos iekšdedzes dzinējos dabasgāzes un biometāna maisījumu var izmantot jebkādā 
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kombinācijā. Biometāna izmantošana ir viens no galvenajiem paņēmieniem, lai līdz 
2020. gadam sasniegtu obligāto mērķi — līdz 10 % palielināt biodegvielas īpatsvaru 
transporta nozarē. Biometāna plašāka izmantošana ir saistīta ar tādu transportlīdzekļu 
izplatību, kurus darbina ar dabasgāzi, un tātad ar labvēlīgu nodokļu režīmu, kas sekmētu 
metāna uzpildes infrastruktūras attīstību. Metānam, kas ir reāla alternatīva degvielai, kas 
iegūta no naftas, ir ļoti zems metānu nesaturošu ogļūdeņražu, mikrodaļiņu un NOx emisijas 
līmenis, ļaujot uzlabot gaisa kvalitāti pilsētās un arī ievērojami pazemināt trokšņa un CO2
līmeni.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
5. pants – trešais 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, kuros izmanto no naftas 
iegūtu motordegvielu), atkritumu 
savākšanā, bruņotajiem spēkiem un valsts 
pārvaldei, invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

Pamatojums

Dabasgāze/biometāns ir alternatīva degvielai, ko iegūst no naftas, un tos raksturo ārkārtīgi 
zems toksisko un kancerogēno vielu emisijas līmenis, gandrīz nulles emisijas līmenis 
mikrodaļiņām, tie nerada reaģētspējīgu ogļūdeņražu emisiju, rada zemu NOx emisiju, kā arī 
rada mazāk trokšņa, kas tos padara par ideālu motordegvielu pilsētas apstākļos. Nākotnes 
transportlīdzekļu degvielas ekspertu 2011. gada 25. janvāra ziņojumā teikts, ka ir jāveicina 
metāna kā galvenās alternatīvās degvielas izmantošana pilsētas transportā.

Grozījums Nr. 21

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 

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

minimālās nodokļu likmes motordegvielai 
tiek noteiktas tā, kā norādīts I pielikuma 
A tabulā.

2. Dalībvalstis drīkst nošķirt komerciālu 
gāzeļļu no nekomerciālas gāzeļļas.
„Komerciāla gāzeļļa, ko izmanto kā 
degvielu” ir gāzeļļa, ko izmanto kā 
degvielu šādiem mērķiem:
a) preču pārvadāšanai par maksu vai 
atlīdzību, vai uz sava rēķina ar mehānisku 
transportlīdzekli vai sakabinātu 
transportlīdzekli, kas paredzēts tieši preču 
autopārvadājumiem;
b) pasažieru pārvadāšanai, sniedzot 
regulārus vai neregulārus pakalpojumus 
ar mehānisku transportlīdzekli.
3. Dalībvalstis paredz iespēju 
komercpārvadātājiem piemērot atšķirīgu 
nodokļu uzskaites sistēmu.

Pamatojums

Ir jāsaglabā iespēja dalībvalstīm piemērot zemāku nodokļu likmi gāzeļļai, ko izmanto kā 
motordegvielu komerciālām vajadzībām, salīdzinājumā ar nekomerciālu izmantošanu, jo vēl 
nav pieejama alternatīva degviela izmantošanai komerciāliem pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – iii daļa
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) elektroenerģiju, ko tieši piegādā kuģiem, 
kuri noenkuroti ostās.

Pamatojums

Lai būtu iespējams apgādāt kuģus ar elektroenerģiju no krasta, vajadzīgi ievērojami 
ieguldījumi ostu un kuģu aprīkošanā, tāpēc nedrīkst noteikt konkrētu termiņu, līdz kuram būs 
spēkā atbrīvojums no nodokļa, ja mēs vēlamies vēl tuvākajos gados redzēt līdzīgas iniciatīvas
Eiropas ostās. Pastāvot draudiem, ka no 2021. gada šādu elektroenerģiju var aplikt ar 
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nodokli, tiks kavēti attiecīgie ieguldījumi.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) energoproduktiem, ko izmanto kā
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.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i daļa
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 kā motordegvielu, neskarot 
29. panta 3.a punktu;

Grozījums Nr. 25

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

ia) pievieno šādu apakšpunktu:
„m) sašķidrinātai naftas gāzei, ko izmanto 
kā kurināmo, arī atkāpjoties no šīs 
direktīvas 4. panta 3. punkta;”

Pamatojums

Ir jādod iespēja dalībvalstīm piemērot atbrīvojumu no noteiktajām akcīzes minimālajām 
likmēm un no fiskālās neitralitātes principa, kas minēts 4. panta 3. punktā. Šāds atbrīvojums 
ir attaisnojams, ņemot vērā sašķidrinātas naftas gāzes nozīmi vides jomā (CO2 emisijas 
samazināšana salīdzinājumā ar citu tradicionālo degvielu) un tās ietekmi uz sociālo jomu, jo 
ir iespējams piegādāt enerģiju iedzīvotājiem pamatvajadzību apmierināšanai (apkurei, ēdienu 
gatavošanai un ūdens sildīšanai) nomaļos apgabalos (mazapdzīvotos apgabalos, laukos, 
kalnu apgabalos un salās).

Grozījums Nr. 26

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 
atvieglojuma saņēmējiem attiecina 
nosacījumus, kam jāizraisa tāds 
energoefektivitātes pieaugums, kurš 
kopumā būtu līdzvērtīgs efektivitātes 
pieaugumam, kas būtu sasniegts, 
piemērojot Savienības minimālās 
standartlikmes.

3. Dalībvalstis var piemērot vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa nulles likmi 
energoproduktiem un elektroenerģijai, ko 
patērē lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 13.a punkts – a apakšpunkts – ia daļa (jauna)
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Direktīva 2003/96/EK
16. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) Pievieno šādu apakšpunktu:

__________________

„Biometāna energoietilpība vienā 
daudzuma vienībā ir tāda pati kā 
dabasgāzei. Tā kā biometāna ievadīšana 
dabasgāzes tīklā palīdz palielināt 
atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, 
biometānu neapliek ar nodokli, kas 
saistīts ar CO2 emisiju un energoietilpību, 
ja vien tas ražots, ievērojot ilgtspējības 
kritērijus, kuri noteikti 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā.”

 Komisijas priekšlikumā aiz 1. panta 13. punkta 

14. punkta vietā ir nepareizi iekļauts skaitlis „(1)”.

Pamatojums

Biometāna izmantošana ir viens no galvenajiem paņēmieniem, lai līdz 2020. gadam sasniegtu 
obligāto mērķi — līdz 10 % palielināt biodegvielas īpatsvaru transporta nozarē. Dabasgāzi 
un biometānu var jaukt kopā bez kādiem ierobežojumiem, jo tiem ir vienāds molekulārais 
sastāvs. Šīs gāzes ir vienīgā alternatīva degvielai, kas iegūta no naftas, lai nodrošinātu zemu 
emisijas līmeni. Tāpēc biometānu vajag atbrīvot no nodokļiem, kas saistīti ar CO2 emisiju un 
energoietilpību. Dabasgāzes tīklā ievadītā biometāna procentuālo īpatsvaru ņems vērā, 
samazinot dabasgāzei aprēķināto kopējo nodokļa summu.

Grozījums Nr. 28

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.
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Pamatojums

Nodokļa likmes vajadzētu pārskatīt reizi trijos gados, ņemot vērā iespējamas izmaiņas, lai 
tajās nekavējoties atspoguļotu jaunas tendences un tehnikas attīstību un sekotu līdzi 
notikumiem oglekļa tirgū.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2023. gadam iesniedz 
Padomei novērtējumu par šīs direktīvas 
noteikumu īstenošanu saistībā ar 
dabasgāzei piemērojamo nodokļa likmi 
autotransporta nozarē un direktīvas 
grozījumu priekšlikumu. Šajā 
novērtējumā cita starpā aplūko 
dabasgāzes un biometāna pieejamības 
nodrošināšanu, uzpildes staciju tīkla 
paplašināšanu Eiropā, ar dabasgāzi 
darbināmu transportlīdzekļu tirgus daļu 
Savienībā, inovāciju un tehnoloģiju 
attīstību, izmantojot biometānu kā 
transportlīdzekļu degvielu un minimālās 
nodokļu likmes reālo lielumu.

Pamatojums

„Pārskatīšanas klauzula” ir piemērots likumdošanas instruments, lai vidējā termiņā izvērtētu 
vajadzību saglabāt labvēlīgu nodokļu režīmu alternatīviem degvielas veidiem, arī ņemot vērā 
aizvien plašāku gāzes degvielas izmantošanu, kura iegūta no atjaunojamiem 
energoresursiem. Biometāns ir viens no galvenajiem faktoriem, lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu obligāto mērķi — līdz 10 % palielināt biodegvielas īpatsvaru transporta nozarē. Tā 
kā biometāna plašāka izmantošana ir saistīta ar tādu transportlīdzekļu izplatību, kurus 
darbina ar dabasgāzi, vidējā termiņā ir jāievieš labvēlīgs nodokļu režīms. Ar dabasgāzi un 
biometānu darbināmiem dzinējiem ir ļoti zems piesārņotājvielu emisijas līmenis, kā arī 
ievērojami zemāks trokšņa un CO2 emisijas līmenis salīdzinājumā ar dīzeļdegvielas un 
benzīna dzinējiem.
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