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ĪSS PAMATOJUMS

Galvenais mērķis, iesniedzot priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai (END), ir pārveidot nodokļu sistēmu enerģētikas jomā, 
lai veicinātu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku ar zemu CO2 emisijas līmeni un neradītu 
problēmas iekšējā tirgū. Šā priekšlikuma mērķis ir panākt konsekvenci attiecībā uz 
energoavotiem, izveidot pielāgotus nodokļu uzlikšanas noteikumus atjaunojamajai enerģijai 
un izveidot sistēmu CO2 aplikšanai ar nodokli.

Šajā nolūkā pārskatītajā Enerģētikas nodokļu direktīvas (END) priekšlikumā ierosināts 
energoproduktu minimālo nodokļu likmi sadalīt divās daļās:

1. CO2 nodoklis, kas ir atkarīgs no energoprodukta radītās CO2 emisijas un kam noteikta 
likme 20 EUR par tonnu CO2;

2. vispārējs enerģijas patēriņa nodoklis, kas ir atkarīgs no energoietilpības (GJ) neatkarīgi no 
energoprodukta.

Atzinuma sagatavotāja nostāja

ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs kopumā atzinīgi vērtē ierosinātās END pārskatīšanas 
vispārējos mērķus, jo īpaši mērķi pielāgot minēto direktīvu ES mērķiem enerģētikas un 
klimata pārmaiņu jomā. Atzinuma sagatavotājs tomēr pauž bažas par šā priekšlikuma 
iespējamām sekām attiecībā uz dalībvalstu tiesībām saskaņā ar Lisabonas līguma 
noteikumiem izvēlēties energoavotu sadalījumu pēc saviem ieskatiem. Šim priekšlikumam 
būs ievērojama ietekme uz dalībvalstu autonomiju energoresursu nodokļu jomā un uz 
uzņēmumiem, kas darbojas enerģijas tirgū. Tādēļ vajadzētu sīki pamatot šo ES mēroga rīcību 
un tai jāatbilst ierosinātajam juridiskajam pamatam.

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka ietekmes novērtējumā nav iekļauts „sīki izstrādāts 
paziņojums”, kas ļautu novērtēt atbilstību subsidiaritātes principam (un proporcionalitātes 
principam), kā prasīts 2. protokola 5. pantā. Tā kā šis priekšlikums nav dalītā Savienības un 
dalībvalstu kompetencē, atzinuma sagatavotājs norāda, ka ierosinājums pārskatīt END ne 
vienmēr aprobežojas tikai ar to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu šos mērķus, un jebkurā gadījumā 
lēmumu pieņemšanai jābūt, cik iespējams, pietuvinātai ES pilsoņiem. Atkāpi no šā 
pieņēmuma nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu, bet gan pietiekami sīki un skaidri to 
pamatot, lai ES pilsoņi varētu izprast kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, kas ļauj secināt, 
ka ir vajadzīga rīcība ES līmenī.

Atzinuma sagatavotājs ir arī nobažījies par END pārskatīšanas iespējamām sekām 
ekonomikas un sociālekonomikas jomā.

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka visus pasākumus, kas izriet no spēkā esošās END 
pārskatīšanas, būtu vajadzējis, pirmkārt, rūpīgi izsvērt, ņemot vērā ietekmi uz atsevišķu 
dalībvalstu ekonomiku, un, otrkārt, pārskatītajā END būtu bijis jāpiedāvā elastīgi un 
reālistiski risinājumi, kas pielāgoti attiecīgo valstu ekonomikai. Atzinuma sagatavotājs turklāt 
atgādina, ka ir vajadzīgs saprātīgs pārejas laiks.
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Atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu, ka Komisijas priekšlikumā nav pietiekamā mērā ņemta 
vērā rūpniecības politika. Pārskatītajā END ir paredzēts vienots energoresursu nodoklis 
atkarībā no degvielas un kurināmā energoietilpības, kas prasīs vairākumā dalībvalstu izdarīt 
ievērojamas izmaiņas, nosakot nodokļu likmi dažādiem energoresursiem. Ir svarīgi, ka 
ietekme uz visām nozarēm un uzņēmējdarbības jomām ir novērtēta ar mērķi nodrošināt ES 
konkurētspēju. END pārskatīšana nedrīkst veicināt tirgus darbības traucējumus un darba vietu 
skaita samazināšanos. Turklāt ir jānodrošina saskanība ar citām politikas jomām.

Minimālās nodokļu likmes pēdējoreiz ieviestas 2003. gadā, un atzinuma sagatavotājs piekrīt, 
ka tās ir jāpārskata, ņemot vērā kopējo inflāciju un nepieciešamību panākt, lai šīs likmes 
turpinātu nodrošināt efektīvu vienotā tirgus darbību, vienlaikus ņemot vērā dažādu degvielas 
un kurināmā veidu ietekmi uz vidi. Atzinuma sagatavotājs tomēr norāda, ka automātiska 
minimālās likmes indeksācija nozīmē atņemt dalībvalstīm kontroli pār ES minimālās likmes 
noteikšanu nākotnē. Atzinuma sagatavotājs arī bažījas par to, ka Eiropas Komisijas piedāvātās 
direktīvas īstenošana var izraisīt cenu kāpumu, piemēram, akmeņoglēm, dabasgāzei, mazutam 
un dīzeļdegvielai, un tas tiešā veidā negatīvi ietekmēs sociālo jomu, jo siltumenerģijas un 
gatavu izstrādājumu sadārdzinājums būs jāsedz tiešajiem lietotājiem. Vispārējā enerģijas 
patēriņa nodokļa automātiska pielāgošana var radīt nepamatotu un nesamērīgu slogu tiešajiem 
patērētājiem. Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka degvielas un kurināmā cena jau ir 
piedzīvojusi strauju kāpumu pēdējo gadu laikā.

Atzinuma sagatavotājs pauž bažas, ka ierobežotās pielāgošanās iespējas, kas dalībvalstīm 
atvēlētas piedāvātajā END redakcijā, palielinās energoresursu un degvielas izmaksas arī tādās 
nozarēs kā lauksaimniecība, dārzkopība, zivkopība un mežsaimniecība.

Atzinuma sagatavotājs joprojām uzskata, ka dalībvalstīm pašām jānosaka valsts nodokļu 
struktūra, kā arī energoproduktu nodokļu likmes atšķirības katrā valstī. Atzinuma sagatavotājs 
atgādina, ka ES tiesību aktu pieņemšana gaisa kvalitātes un CO2 emisijas jomā prasījusi 
milzīgus ieguldījumus, tālab, piemēram, atšķirīgās dīzeļdegvielas un benzīna nodokļu likmes 
arī turpmāk ir jāsaglabā kā fiskālie stimuli, kas mudina izmantot dīzeļdegvielu, jo tai 
salīdzinājumā ar benzīnu ir augstāka energoefektivitāte un šī tehnoloģija ļauj samazināt CO2
emisiju, tātad dīzeļdegvielai nevajadzētu uzlikt augstāku nodokli kā benzīnam.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai 
tādi paši minimālie nodokļu līmeņi
jāpiemēro katram enerģijas nodokļa 

(8) Tehnoloģiskās neitralitātes 
nodrošināšanai minimālās nodokļu likmes
jāpiemēro visiem konkrētā lietojuma



AD\891230LV.doc 5/20 PE473.711v02-00

LV

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.

energoproduktiem. Vienādas valsts 
nodokļu likmes nav vajadzīgas, risinot 
enerģētikas politikas jautājumus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

darbību un līguma plašākiem mērķiem.
Tādēļ tas jāsvītro.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Jebkurām nodokļu politikas 
izmaiņām enerģētikas jomā ir jābūt 
tādām, lai nodrošinātu, ka nozares, uz 
kurām neattiecas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, nenonāktu 
neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar 
nozarēm, kuras minētā sistēma aptver.

Grozījums Nr. 5

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 kā iespēja piešķirt 
atbrīvojumu no nodokļiem šādai degvielai, 
vairs nav attaisnojama, jo īpaši ņemot vērā 
nepieciešamību palielināt atjaunojamo 
energoresursu tirgus daļu, un tādēļ tās 
vidējā termiņā jāatceļ.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis uzliek nodokļus 
energoproduktiem un elektroenerģijai 
saskaņā ar šo direktīvu tā, lai nodrošinātu 
energoproduktus un energopakalpojumus 
par pieejamu cenu un novērstu 
iedzīvotāju energonabadzības draudus.
Šim nolūkam Komisija veic ietekmes 
pētījumus.

Pamatojums

Eiropas Savienības galvenais mērķis ir nodrošināt labklājību tās iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa
Direktīva 2003/96/EK
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) atbilst KN kodam 2909 19 10 un
3824 90 91;

h) atbilst KN kodam 2909 19 10, 
3824 90 91 un 3824 90 97;

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) atbilst KN kodam 2909 19 90, 
3823 19 90 un 3824 90 97, ja šos 
produktus paredzēts izmantot par
kurināmo vai motordegvielu.

j) atbilst KN kodam 2909 19 90 un
3823 19 90, ja šos produktus paredzēts 
izmantot kā kurināmo vai motordegvielu.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2003/96/EK
3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) elektroenerģijai, ko izmanto, lai 
sūknētu ūdeni apūdeņošanai;

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 3. un 4. punktu: svītrots

Pamatojums

Šī norma ir pretrunā subsidiaritātes principam, jo tā ierobežo dalībvalstu brīvību noteikt savu 
fiskālo politiku.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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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.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Skatīt 12. apsvērumu.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Pamatojums

Šī norma ir pretrunā subsidiaritātes principam, jo tā ierobežo dalībvalstu brīvību noteikt savu 
fiskālo politiku.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Minimālās likmes automātiska indeksācija nozīmē atņemt dalībvalstīm kontroli pār ES 
minimālās likmes noteikšanu nākotnē.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek ievēroti šajā direktīvā noteiktie 
minimālie nodokļu līmeņi, dalībvalstis var 
piemērot diferencētās vispārējo enerģijas 
patēriņa nodokļu likmes, veicot fiskālo 
kontroli, šādos gadījumos:

Ja tiek ievērotas saskaņā ar šo direktīvu
noteiktās minimālās nodokļu likmes, 
dalībvalstis var piemērot diferencētās 
vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu 
likmes, veicot fiskālo kontroli, šādos 
gadījumos:
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

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

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts – i daļa
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus Padomes 2008. gada 
16. decembra Direktīvā 2008/118/EK par 
akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju 
režīmu, ar ko atceļ 
Direktīvu 92/12/EEK(*), noteiktajiem 
vispārējiem noteikumiem, kas regulē ar 
nodokli apliekamo produktu neapliekamu 
izmantošanu, un neskarot citus Savienības 
noteikumus, dalībvalstis saskaņā ar 
nosacījumiem, kurus tās paredz, lai 
nodrošinātu pareizu un tūlītēju šo 
atbrīvojumu piemērošanu un nepieļautu 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nodokļu apiešanu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu, atbrīvo no nodokļiem šādus 
produktus:

1. Papildus Padomes 2008. gada 
16. decembra Direktīvā 2008/118/EK par 
akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju 
režīmu, ar ko atceļ 
Direktīvu 92/12/EEK(*), noteiktajiem 
vispārējiem noteikumiem, kas regulē ar 
nodokli apliekamo produktu neapliekamu 
izmantošanu, un neskarot citus Savienības 
noteikumus, dalībvalstis saskaņā ar 
nosacījumiem, kurus tās paredz, lai 
nodrošinātu pareizu un tūlītēju šo 
atbrīvojumu piemērošanu un nepieļautu 
energonabadzību, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nodokļu apiešanu vai 
ļaunprātīgu izmantošanu, atbrīvo no 
nodokļiem šādus produktus:

Grozījums Nr. 18

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

-i) pievieno šādu apakšpunktu:
„ba) līdz 2023. gada 1. janvārim 
elektroenerģijai, ko lieto autotransportā 
izmantojamo elektrisko transportlīdzekļu 
un hibrīdtransportlīdzekļu uzlādei.”

Grozījums Nr. 19

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) elektroenerģijai, dabasgāzei, 
akmeņoglēm, cietajam kurināmajam un 
citiem 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. Ja notiek 
jaukta izmantošana, nodokļus piemēro 
proporcionāli katram izmantošanas 
veidam. Ja izmantošana ir nenozīmīga, to 
var neņemt vērā;

Grozījums Nr. 20

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 

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

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pievieno šādu apakšpunktu:
„la) dabasgāzei un biometānam, ko 
izmanto kā motordegvielu, vismaz līdz 
brīdim, kamēr atjaunojamās enerģijas 
īpatsvars transporta nozarē nav 
palielinājies līdz 10 %. Komisija pastāvīgi 
seko līdzi tirgus tendencēm un laikus 
iesniedz atbilstīgu likumdošanas 
priekšlikumu.” 

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pievieno šādu daļu: svītrots
„Panta a)–e) apakšpunktu un 
g) apakšpunktu piemēro tikai attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem.”
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var piemērot vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa nulles līmeni
attiecībā uz energoproduktiem un 
elektroenerģiju, ko patērē 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā. Uz 
saņēmējiem attiecina nosacījumus, kas 
izraisīs energoefektivitātes pieaugumu 
tādā apjomā, lai tā būtu lielā mērā 
ekvivalenta efektivitātei, kādu sasniegtu, 
ja tiktu ievērotas Savienības minimālās 
standartlikmes.

3. Dalībvalstis var piemērot nulles likmi
energoproduktiem un elektroenerģijai, ko 
izmanto apūdeņošanai, lauksaimniecības, 
dārzkopības vai zivkopības darbos un 
mežsaimniecībā.

Pamatojums

Jāļauj dalībvalstīm piemērot nodokļa nulles likmi lauksaimniecībā, dārzkopībā, zivkopībā un 
mežsaimniecībā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2023. gada 1. janvārim dalībvalstis var 
piemērot atbrīvojumu no vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa vai samazinātu 
šāda nodokļa likmi, veicot fiskālo kontroli, 
šīs direktīvas 2. pantā minētajiem ar 
nodokli apliekamajiem produktiem, ja šie 
produkti ir izgatavoti no viena vai 
vairākiem turpmāk minētajiem produktiem 
vai satur šādus produktus un ja attiecībā uz 
Direktīvas 2009/28/EK 2. pantā h) un 
i) punktā definētajām biodegvielām un 

1. Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2023. gada 1. janvārim dalībvalstis var 
piemērot atbrīvojumu no vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa vai samazinātu 
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, vai attiecībā uz Direktīvas 
2009/28/EK 2. pantā h) un i) punktā 
definēto biodegvielu un šķidro 
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bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem tie 
atbilst Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem:

biokurināmo tie atbilst 
Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem, kā arī 
attiecībā uz degvielu, ja to tirgus daļa 
joprojām ir mazāka par 5 %.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Bulgārija, Čehija, Igaunija, Latvija, 
Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija un 
Slovākija attiecībā uz 8. un 9. pantā 
noteikto izmantošanu var piemērot pārejas 
periodu līdz 2030. gada 1. janvārim, lai 
ieviestu CO2 nodokļus. Ja Savienība 
nolems, ka līdz 2020. gadam 
siltumnīcefekta gāzu emisija jāsamazina 
par vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, Komisija pārbaudīs 
šādu pārejas periodu piemērošanu un 
nepieciešamības gadījumā sniegs 
priekšlikumu, lai samazinātu CO2 nodokļu 
minimālās likmes salīdzinājumā ar 
likmēm, kas noteiktas I pielikumā.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 19. punkts
Direktīva 2003/96/EK
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt 2. panta 
5. punktā minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt 2. panta 5. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu.
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Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisija iesniedz 
Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu un attiecīgā gadījumā
priekšlikumu par tās grozījumiem.

Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un 
par tās piemērošanas ietekmi uz 
Savienības ekonomiku un Eiropas 
iedzīvotāju labklājību. Ja ziņojumā 
secināts, ka šajā direktīvā ir jāizdara 
grozījumi, Komisija iesniedz priekšlikumu.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda CO2 nodokļu minimālo likmi, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
pārvadājumos. Komisijas ziņojumā ņem 
vērā ietekmi uz preču un pakalpojumu 
cenām un uz dalībvalstu iedzīvotāju 
energonabadzību, pienācīgu iekšējā tirgus 
darbību, nodokļu minimālo likmju reālo 
vērtību un Līguma plašākos mērķus, kā arī 
panākumus, kas gūti, izmantojot nodokļu 
ieņēmumus, lai uzlabotu nozaru 
energoefektivitāti.
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – A tabula – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodoklis CO2 nodoklis
2013. gada 1. janvāris 2013. gada 1. janvāris

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – A tabula – 5. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais enerģijas patēriņa nodoklis svītrots
2018. gada 1. janvāris
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – A tabula – 7. rinda
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Komisijas ierosinātais teksts
Dabasgāze

KN kods
2711 11 00 un 2711 21 00

EUR 20/t
CO2

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

Grozījums
Dabasgāze
KN kods
2711 11 00 un 2711 21 00

EUR 20/t
CO2

EUR 1,0/GJ EUR 1,0/GJ EUR 1,0/GJ

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – B tabula – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodoklis CO2 nodoklis

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – C tabula – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodoklis CO2 nodoklis
EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2
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EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2
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