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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 projekts
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 likmi, gāzeļļu 
izmantojot kā 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 
labad un lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus dažādiem kravas 
transportlīdzekļiem, kuros izmanto 
motordegvielu, attiecīgi jāapliek ar 
nodokli motordegviela un citi 
energoprodukti, ko izmanto gaisa un 
jūras pārvadājumos. 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

Grozījums Nr. 2

Direktīvas projekts
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, īstenībā nozīmē atteikšanos
no iedarbīga stimula panākt CO2 emisijas 
un enerģijas patēriņa samazinājumu.
Ieņēmumus, ko gūst no enerģijas 
nodokļa, vajadzētu izmantot, lai 
aizsargātu maznodrošinātus un īpaši 
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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.

neaizsargātus iedzīvotājus, sociālo 
mājokļu renovācijas programmām vai 
trūcīgām mājsaimniecībām, kuras nespēj 
samaksāt par kurināmo. Dažās 
dalībvalstīs jau tagad augstas apkures 
izmaksas kompensē, piešķirot lielākus 
sociālos pabalstus vai papildus veicot citus 
pasākumus sociālajā jomā. Vajadzētu 
uzlikt par pienākumu dalībvalstīm 
atskaitīties Komisijai par pasākumiem, ko 
tās veic, lai aizsargātu maznodrošinātos.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas projekts
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 
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.

(19) 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 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas projekts
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas projekts
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 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
minētajiem ilgtspējības kritērijiem, 
attiecībā uz to ieguldījumu CO2
līdzsvarošanā un zemāku energoietilpību
vienā daudzuma vienībā salīdzinājumā ar 
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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.

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. Šo atbrīvojumu no 
nodokļa vajadzētu vēl vairāk ierobežot 
saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti 
Direktīvā 2009/28/EK par CO2 emisijas 
samazināšanu. Tas nozīmē, ka 
biodegvielas un šķidrā biokurināmā 
atbrīvošana no nodokļa, kuri nodrošina 
vismaz 35 % no siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinājumiem, būs spēkā tikai 
līdz 2016. gada beigām. Sākot ar 
2017. gadu, šī robeža būtu 50 % un, sākot 
ar 2018. gadu — 60 %.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas projekts
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, 

(28) Reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, 
īpaši pārbaudot minimālās CO2 nodokļa 
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, 
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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.

tostarp attiecībā uz degvielu, ko izmanto 
gaisa un jūras navigācijas nolūkā. Saraksts 
ar nozarēm vai apakšnozarēm, kuras 
uzskata par pakļautām nozīmīgam oglekļa 
emisijas pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunas 
atziņas.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas projekts
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 
direktīvā noteikt minimālo nodokļa likmi 
kodoldegvielas stieņiem, ko izmanto 
elektroenerģijas ražošanai, un pievienot 
kodoldegvielas stieņus energoproduktiem, 
kuri minēti šā panta 1. punktā.”

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas projekts
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.

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanas veidu 
I pielikumā tiek noteiktas vienādas 
minimālās nodokļu likmes, šādi 
izmantojamiem produktiem nosaka 
vienādas nodokļu likmes. Neskarot 
15. panta 1. punkta i) apakšpunktu, 
attiecībā uz I pielikuma A tabulā 
minētajām motordegvielām šo noteikumu 
piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

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

Pirmās daļas nolūkā uzskata, ka katra 
izmantošana, kurai I pielikuma A un 
C tabulā noteikta minimālā nodokļu likme, 
ir atsevišķa (vienīgā) izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda attaisnojuma, kāpēc tā dēvēto „tehniskās neitralitātes principu” nevarētu 
piemērot jau pirms 2023. gada. Ir skaidrs, kā to var izdarīt, un šāda neitralitāte ir pilnīgi 
sasniedzama 2020. gadā.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Pievieno šādu punktu:
„4.a Šajā direktīvā noteiktās vispārējā 
CO2 nodokļa minimālās likmes pielāgo 
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reizi trijos gados, sākot no 2016. gada 
1. jūlija, tādējādi ņemot vērā jaunās CO2
tirgus cenas.
Veicot atjaunināšanu, minimālā CO2
nodokļa likme ir jāpielāgo faktiskajai 
oglekļa cenai, kas veidojas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecības iespaidā.
Šādas pielāgošanas tehniskā procedūra 
būs aplūkota ziņojumā, kas Komisijai 
jāiesniedz līdz 2015. gada beigām saskaņā 
ar 29. pantu.
Pielāgošanas rezultātā iegūtās CO2
nodokļa minimālās likmes Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

CO2 nodokļa minimālā likme ir jāpielāgo oglekļa cenai emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 
(ETS), lai nodokļa CO2 sastāvdaļai būtu reāls segums. Tā kā nav skaidrības par to, kā 
veidosies ETS oglekļa cena pēc 2013. gada, ir vajadzīgs instruments, kas palīdz radīt 
prognozējamus apstākļus visiem privātiem un publiskiem tirgus dalībniekiem, kuri ieinteresēti 
sniegt ieguldījumu emisijas samazināšanā, energoefektivitātes veicināšanā un energotaupības 
jomā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas projekts
1. pants – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) Pievieno šādu punktu:
„4.b Būtiski mainoties ES mērķiem 
attiecībā uz CO2 emisiju, Komisija triju 
mēnešu laikā pēc dienas, kad pieņemts 
lēmums būtiski mainīt mērķus, iesniedz 
ziņojumu par iespējamiem šīs direktīvas 
grozījumiem, kas vajadzīgi saskaņā ar 
jaunajiem mērķiem. Padome triju mēnešu 
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laikā pēc dienas, kurā Komisija ir 
iesniegusi savu ziņojumu, pieņem 
lēmumu par to, vai būtu attiecīgi jāpielāgo 
CO2 nodokļa minimālā likme.”

Or. en

Pamatojums

Ja tiks nolemts, ka CO2 emisijas līmenis līdz 2020. gadam ir jāsamazina vairāk nekā par 
20 %, kā paredzēts pašlaik, šajā direktīvā noteiktā CO2 nodokļa minimālā likme ir jāpielāgo 
jaunajam mērķim.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Direktīvas 8. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

(7) Direktīvas 8. pantu svītro.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret citiem ekonomiskās darbības veidiem, uz kuriem arī 
attiecas noteikumi par energoresursu aplikšanu ar nodokli, un lai izmantotu izdevību radīt 
stimulus, kas mudinātu ierobežot CO2 emisiju un enerģijas patēriņu, minētos darbības veidus 
nevajadzētu atbrīvot no nodokļa.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas projekts
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – ii a daļa (jauna)
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) svītro b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret citiem transporta veidiem un lai izmantotu izdevību 
radīt stimulus, kas mudinātu ierobežot CO2 emisiju un enerģijas patēriņu, tos nevajadzētu 
atbrīvot no nodokļa.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas projekts
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – ii b daļa (jauna)
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii b) svītro c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret citiem transporta veidiem un lai izmantotu izdevību 
radīt stimulus, kas mudinātu ierobežot CO2 emisiju un enerģijas patēriņu, tos nevajadzētu 
atbrīvot no nodokļa.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas projekts
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, 

e) elektroenerģiju, ko tieši nodrošina 
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kuri noenkuroti ostās. kuģiem, kuri noenkuroti ostās.

Or. en

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 
nodokli, tiks kavēti attiecīgie ieguldījumi.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) punkta h) apakšpunktu svītro un 
i) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:

Or. en

Pamatojums

Visu mājsaimniecību atbrīvošana no nodokļiem nozīmētu, ka ir zudis spēcīgs stimuls 
ierobežot CO2 emisiju un enerģijas patēriņu. Ieņēmumus, ko gūst no šiem nodokļiem, 
vajadzētu izmantot, lai aizsargātu maznodrošinātus un īpaši neaizsargātus iedzīvotājus vai 
sociālo mājokļu renovācijas programmām un trūcīgām mājsaimniecībām, kuras nespēj 
samaksāt par kurināmo. Dažās dalībvalstīs jau tagad augstas apkures izmaksas kompensē, 
piešķirot lielākus sociālos pabalstus vai papildus veicot citus pasākumus sociālajā jomā. 
Vajadzētu uzlikt par pienākumu dalībvalstīm atskaitīties Komisijai par pasākumiem, ko tās 
veic, lai aizsargātu maznodrošinātos.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas projekts
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i a daļa (jauna)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) svītro j) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret pārējām nozarēm un lai izmantotu izdevību radīt 
stimulus, kas mudinātu šajās nozarēs ierobežot CO2 emisiju un enerģijas patēriņu, tās 
nevajadzētu atbrīvot no nodokļa.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas projekts
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts – i b daļa (jauna)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) svītro k) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret pārējām nozarēm un lai izmantotu izdevību radīt 
stimulus, kas mudinātu šajās nozarēs ierobežot CO2 emisiju un enerģijas patēriņu, tās 
nevajadzētu atbrīvot no nodokļa.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas projekts
1. pants – 13. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/96/EK
15. pants– 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Pievieno šādu punktu:
„1.a Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums, izmantojot biodegvielu un 
šķidro biokurināmo tādiem mērķiem, kas 
minēti 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
veido vismaz 35 %. Sākot ar 2017. gada 
1. janvāri, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums, izmantojot biodegvielu un 
šķidro biokurināmo tādiem mērķiem, kas 
minēti 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
veido vismaz 50 %. Sākot ar 2018. gada 
1. janvāri, siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums veido vismaz 60 %, ja 
izmanto biodegvielu un šķidro 
biokurināmo, ko iegūst no iekārtām, 
kurās ražošana sākās 2017. gada 
1. janvārī vai vēlāk.”

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums no CO2 nodokļa pašlaik attiecas tikai uz degvielu, kura atbilst Atjaunojamo 
energoresursu direktīvas ilgtspējības kritērijiem. Mēs ierosinām šādam atbrīvojumam 
turpmāk noteikt ierobežojumus saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK par CO2 emisijas 
samazināšanu. Tas nozīmē, ka biodegvielas un šķidrā biokurināmā atbrīvošana no nodokļa, 
kuri nodrošina vismaz 35 % no siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājuma, būs spēkā tikai 
līdz 2016. gada beigām. Sākot ar 2017. gadu, šī robeža būtu 50 % un, sākot ar 2018. gadu —
60 %.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas projekts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
15. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„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.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret citiem ekonomiskās darbības veidiem, uz kuriem arī 
attiecas noteikumi par energoresursu aplikšanu ar nodokli, un lai izmantotu izdevību radīt 
stimulus, kas mudinātu ierobežot CO2 emisiju un enerģijas patēriņu, minētos darbības veidus 
nevajadzētu atbrīvot no nodokļa.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas projekts
1. pants – 13.a* punkts – a apakšpunkts – i daļa
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 

„Neskarot 5. punktu, līdz 2020. 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 
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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:”

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.
Turklāt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums, izmantojot biodegvielu un 
šķidro biokurināmo šīs direktīvas 
mērķiem, veido vismaz 35 %. Sākot ar 
2017. gada 1. janvāri, siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinājums, izmantojot 
biodegvielu un šķidro biokurināmo, veido 
50 %. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums veido vismaz 60 %, ja 
izmanto biodegvielu un šķidro 
biokurināmo, ko iegūst no iekārtām, 
kurās ražošana sākās 2017. gada 
1. janvārī vai vēlāk.”

1 NB: nepareiza numerācija Komisijas 
priekšlikumā (1. punkts).

Or. en

Pamatojums

Galīgais termiņš atbrīvojumiem no nodokļa un/vai likmes samazinājumam ir noteikts pārāk 
vēlu, un tas ir jāsaskaņo ar pašreizējo ES politiku „20-20-20”. Mēs arī ierosinām šādam 
atbrīvojumam turpmāk noteikt ierobežojumus saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK par CO2
emisijas samazināšanu (pakāpenisks siltumnīcefekta gāzu samazinājums 2013-2017-2018).

Grozījums Nr. 21

Direktīvas projekts
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 

svītrots
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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.

Or. en

Pamatojums

Pārejas laiks, kas paredzēts, lai ieviestu jauno nodokļa aprēķināšanas metodi, izmantojot CO2
komponentu, ir pietiekami ilgs. Nav nekādas vajadzības noteikt atbrīvojumu minētajām 
dalībvalstīm. Mums nevajadzētu radīt jaunus traucējumus iekšējā tirgū. Turklāt pastāv risks, 
ka šīs valstis vēlāk pāries uz videi mazāk kaitīgu ekonomiku, ja tajās vēlāk nekā pārējā ES 
īstenos pasākumus, kas stimulē energoefektivitāti un inovācijas energotaupības jomā.

Grozījums Nr. 22

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

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.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas projekts
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – A tabula – 2. sleja – 2. līdz 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

Or. en

Pamatojums
Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā paredzēts, ka ierosinātā sākotnējā CO2 nodokļa 
likme EUR 20/t CO2 ļaus līdz 2020. gadam par 4 % samazināt CO2 emisiju nozarēs, kas 
neietilpst ETS. Šāds samazinājums, ko panāks, īstenojot Enerģijas nodokļu direktīvu, noteikti 
nav pietiekams. Jau ir izstrādāti attiecīgie modeļi, kas ļauj aprēķināt varbūtējo nodokļa likmi, 
kura būtu vajadzīga, lai sasniegtu šo mērķi. Izrādās, ka tā pat ir augstāka par ierosināto likmi 
EUR 30/t CO2, lai gan iesākumā arī EUR 30, šķiet, būs pieņemams tarifs.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas projekts
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – B tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Svītro B tabulu „Minimālie nodokļu 
līmeņi, kas, sākot no 2013. gada 
1. janvāra, piemērojami motordegvielai, 
ko izmanto 8. panta 2. punktā noteiktajā 
nolūkā”.

Or. en

Pamatojums

Tā kā mēs ierosinām svītrot 8. pantu, kurā ir atsauce uz B tabulu, vajadzētu svītrot arī 
B tabulu.
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas projekts
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – C tabula – 2. sleja – 1. līdz 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

Or. en

Pamatojums
Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā paredzēts, ka ierosinātā sākotnējā CO2 nodokļa 
likme EUR 20/t CO2 ļaus līdz 2020. gadam par 4 % samazināt CO2 emisiju nozarēs, kas 
neietilpst ETS. Šāds samazinājums, ko panāks, īstenojot Enerģijas nodokļu direktīvu, ir 
noteikti nepietiekams. Jau ir izstrādāti attiecīgie modeļi, kas ļauj aprēķināt varbūtējo nodokļa 
likmi, kura būtu vajadzīga, lai sasniegtu šo mērķi. Izrādās, ka tā pat ir augstāka par 
ierosināto likmi EUR 30/t CO2, lai gan iesākumā arī EUR 30, šķiet, būs pieņemams tarifs.


