
AM\882925LV.doc PE475.896v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/0092(CNS)

18.11.2011

GROZĪJUMI Nr.
13 - 114

Atzinuma projekts
Béla Kovács
(PE473.711v01-00)

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas 
pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai

Direktīvas priekšlikums
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))



PE475.896v01-00 2/66 AM\882925LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\882925LV.doc 3/66 PE475.896v01-00

LV

Grozījums Nr. 13
Marita Ulvskog

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

Or. en

Grozījums Nr. 14
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kas nodrošina nediskriminējošu režīmu 
attiecībā uz dažādiem energoresursiem. 
Attiecībā uz CO2 nodokļiem, ko piemēro 
degvielai, kura nav iegūta no biomasas,
par atsauci kalpo CO2 emisija, ko izraisa 
katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot CO2 emisijas 
atsauces koeficientu, kas noteikts 
Komisijas 2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Attiecībā uz 
vispārējiem enerģijas patēriņa nodokļiem 
par atsauci kalpo enerģijas saturs dažādos 
energoproduktos un elektroenerģijā, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoefektivitātes pakalpojumiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK. 
Biomasai, biodegvielai un šķidrajam 
biokurināmajam, kas definēti 2. panta h) 
un i) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu, un kas neatbilst
minētās direktīvas 17. pantā noteiktajiem 
ilgtspējības kritērijiem, dalībvalstis 
piemēro CO2 emisijas atsauces 
koeficientu, kurš piemērojams 
līdzvērtīgam kurināmajam vai 
motordegvielai, kam minimālās nodokļu 
likmes norādītas šajā direktīvā.

Or. en
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Pamatojums

Nevajadzētu liegt dalībvalstīm piemērot CO2 nodokli no biomasas iegūtai degvielai, ciktāl tas 
atspoguļo kopējo CO2 emisiju aprites ciklā, kura radīta, ražojot, pārstrādājot un izmantojot 
minēto degvielu. Tas attiecas ne tikai uz biodegvielu un šķidro biokurināmo, bet arī uz cieto 
kurināmo, kas iegūts no biomasas.

Grozījums Nr. 15
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) CO2-nodokļi jāpielāgo 
Direktīvas 2003/87/EK darbībai, lai šie 
nodokļi to efektīvi papildinātu. Ar šiem 
nodokļiem ir jāapliek jebkāda
energoproduktu izmantošana (arī tad, ja 
tos neizmanto kā kurināmo), kas izraisa 
CO2 emisiju no iekārtām minētās direktīvas 
izpratnē, ja uz attiecīgajām iekārtām 
neattiecas tajā pašā direktīvā noteiktā 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma. Tā kā 
abu šo instrumentu izmantošana kopā 
tomēr nerosinātu samazināt emisiju, 
panākot zemāku līmeni, nekā kopumā 
sasniegts patlaban, izmantojot vienīgi 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, bet 
tikai palielinātu kopējās izmaksas saistībā 
ar šādu samazināšanu, CO2 nodokli 
nevajadzētu piemērot patēriņam iekārtās, 
uz kurām attiecas Savienības sistēma, ja 
emisijas kvotas ir piešķirtas par maksu.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi no CO2 nodokļa atbrīvot nozares, kas nesaņem bezmaksas emisijas atļaujas.

Grozījums Nr. 16
Evžen Tošenovský
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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) Lai pakāpeniski pārietu no fosilā 
kurināmā un degvielas izmantošanas uz 
videi saudzīgāku kurināmo un degvielu, ir 
jāievieš fiskāli stimuli, kas veicinātu videi 
saudzīgu energoproduktu plašāku 
izmantošanu un elektroenerģijas 
ražošanu. Tādēļ godprātīgi jāpiemēro 
proporcionalitātes princips, nosakot 
nodokļu likmi fosilajam un nefosilajam 
kurināmajam un degvielai, kā arī katram 
minēto kategoriju energoproduktam. Ja 
šajā direktīvā tiks ieteikts noteikt vienādas 
minimālās nodokļu likmes fosilajam 
kurināmajam un degvielai, no vienas 
puses, un nefosilajam kurināmajam un 
degvielai, no otras puses, dalībvalstīm ir
jānodrošina vienādas minimālās valsts 
nodokļu likmes visiem attiecīgajiem 
produktiem gan fosilā, gan nefosilā 
kurināmā un degvielas kategorijā. Ja 
atsevišķas dalībvalstis to pieprasa, tām ir 
jāpiešķir pārejas periods, lai tās varētu 
izmantot īslaicīgu pakāpeniskas 
atcelšanas periodu vai nozarei 
piemērojamus atbrīvojumus no šīs 
direktīvas darbības jomas vai no attiecīgā 
termiņa, kas noteikts direktīvas 
transponēšanai valsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Fiskālās neitralitātes nodrošināšanai (8) Tehnoloģiskās neitralitātes 
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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.

nodrošināšanai minimālās nodokļu likmes
jāpiemēro visiem energoproduktiem 
konkrētajā lietojumā. Vienādas valsts 
nodokļu likmes nav vajadzīgas, risinot 
enerģētikas politikas jautājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Marita Ulvskog

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, dažām dalībvalstīm 
varētu noteikt pārejas periodu. Šim 
periodam ir jābūt iespējami īsam un tā 
piemērošanai — ierobežotai. Ja Savienība 
nolemj noteikt stingrākus mērķus 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu, minētais periods ir 
jāpārskata, izmainot vai atceļot to.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Jānodrošina, ka minimālās nodokļu 
likmes saglabā savu plānoto ietekmi. 
Vispārējo enerģijas patēriņa nodokļu un 
CO2 nodokļa minimālās likmes ik pēc 
noteikta laika automātiski jāatjaunina, 
ņemot vērā šo nodokļu faktiskās vērtības 
izmaiņas; savukārt, lai samazinātu 
enerģijas un pārtikas cenu radīto 
svārstīgumu, šo pielāgošanu veic, 
pamatojoties uz izmaiņām Eurostat 
publicētajā ES harmonizētajā patēriņa cenu 
indeksā, no kura izslēdz enerģiju un 
neapstrādātu pārtiku. Tā kā CO2 nodoklis 
papildina Direktīvas 2003/87/EK darbību, 
CO2 nodokļa minimālo likmi — ja un kad 
emisijas kvotu tirgus cena pārsniedz CO2
nodokļa pamatlikmi — to tomēr vajadzētu 
pielāgot minētajai cenai. Turklāt, ja 
Savienības pasākumi ar mērķi samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju būs daudz 
stingrāki, CO2 nodokļa pamatlikme būs 
jāpielāgo jaunajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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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.

Or. fi

Grozījums Nr. 21
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Attiecībā uz motordegvielu 
vislabvēlīgāko minimālo nodokļu likmi
piemēro 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 likmi pakāpeniski 
pielāgotu nodoklim, ar ko apliek benzīnu. 
Pielāgošana jāpabeidz un pakāpeniski 
jāpāriet uz situāciju, kad gāzeļļu un 
benzīnu apliek ar vienādu nodokli. Minēto 
pakāpeniskumu vajadzētu pielāgot 
vidējam biežumam, ar kādu ES 
dalībvalstu iedzīvotāji iegādājas jaunu 
transportlīdzekli.

Or. hu
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Pamatojums

Eiropā ieradumi saistībā ar jauna transportlīdzekļa iegādi atšķiras dažādās dalībvalstīs, 
tāpat kā tas, cik bieži transportlīdzekļa īpašnieki var to atļauties. Degvielas, arī gāzeļļas, 
nodoklis ir jāpieskaņo vidējam biežumam, ar kādu notiek transportlīdzekļu nomaiņa, lai 
patērētāji, reaģējot uz degvielas nodokļa līmeni, varētu nākotnē pakāpeniski sagatavoties 
jauna transportlīdzekļa iegādei, tādējādi veidojot jaunus patēriņa ieradumus, kas vienlaikus 
ir viens no šīs direktīvas mērķiem.

Grozījums Nr. 22
Mara Bizzotto

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) Ir jāsaglabā un jāaizstāv iespēja 
dalībvalstīm piemērot zemāku nodokļu 
likmi gāzeļļai, ko izmanto kā
motordegvielu komerciālā nolūkā. 
Komisijai vajadzētu Eiropā ieviest vienotu 
akcīzes nodokļa likmi gāzeļļai, ko izmanto 
komerciāliem mērķiem, lai izbeigtu 
„degvielas uzpildes tūrismu” un panāktu, 
no vienas puses, autotransporta nozares 
konkurētspēju un izdzīvošanu, kuru 
aizvien vairāk apdraud naftas cenas 
pieaugums, un, no otras puses, 
nodrošinātu patērētāju pirktspēju. 
Energoefektivitāti un transporta ietekmes
uz vidi uzraudzību vajadzētu nodrošināt, 
īstenojot CO2 samazināšanas pasākumus, 
kas ietverti baltajā grāmatā „Ceļvedis uz 
Eiropas vienoto transporta telpu —
virzība uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu transporta sistēmu”, kuru 
Komisija pieņēma 2011. gada 
28. februārī.

Or. it

Grozījums Nr. 23
Teresa Riera Madurell
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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) 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. es

Grozījums Nr. 24
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu likmi gāzeļļai, 
ko izmanto kā motordegvielu komerciālā 
nolūkā, šis noteikums ir svarīgs no 
ekonomiskā viedokļa, jo transporta 
izmaksas veido ievērojamu daļu no 
uzņēmējdarbības izmaksām, it īpaši 
valstīs, kurās ir jāveic lieli attālumi, un 
tāpēc tas jāatstāj spēkā. 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.
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Or. fi

Grozījums Nr. 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu likmi gāzeļļai, 
ko izmanto kā motordegvielu komerciālā 
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

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu ir jāļauj dalībvalstīm aplikt ar nodokli energoproduktus, 
ko izmanto aviācijā un jūras transportā, ja vien tiek ievērotas starptautiskās juridiskās 
saistības šajā jomā.

Grozījums Nr. 26
Marita Ulvskog
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Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
piemērot zemāku nodokļu likmi gāzeļļai, 
ko izmanto kā motordegvielu komerciālā 
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. 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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efektivitāte attiecībā uz vidi.

Or. en

Pamatojums

CO2 emisijas pārvirzes risks īstenībā skar ierobežotu nozaru un iekārtu skaitu, tāpēc šis 
risinājums nav lietderīgs. Esošais CO2 emisijas pārvirzes risks energointensīvajās nozarēs, ko 
rada enerģijas aplikšana ar nodokli, dalībvalstīm ir jākompensē, piešķirot valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 28
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 29
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tā kā elektrisko transportlīdzekļu 
un hibrīdtransportlīdzekļu ieviešanai būs 
izšķirīga nozīme, lai mazinātu transporta 
nozares atkarību no degvielas, kura 
iegūta no neatjaunojamiem 
energoresursiem, vajadzētu nodrošināt 
dalībvalstīm iespēju ierobežotā laikposmā 
piemērot nodokļu atbrīvojumu vai 
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samazinājumu elektroenerģijai, ko 
izmanto šādu transportlīdzekļu uzlādei.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumi, ko piešķir 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, var būt daļa no dalībvalstu 
noteiktajiem sociālajiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem, iespēja piemērot 
šādus atbrīvojumus vai samazinājumus 
jāpaplašina, to attiecinot uz visiem 
energoproduktiem, kurus izmanto par 
kurināmo, un elektroenerģiju. Lai 
nodrošinātu to, ka nodokļu atbrīvojumu 
un samazinājumu ietekme uz iekšējo tirgu 
uz ierobežota, tos piemēro tikai darbībai, 
kas nav uzņēmējdarbība.

(17) Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumi, ko piešķir 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, īstenībā nozīmē atteikšanos 
no iedarbīga stimula panākt enerģijas 
rēķinu un enerģijas patēriņa 
samazinājumu. Ieņēmumus, ko gūst no 
enerģijas nodokļa, vajadzētu izmantot, lai 
aizsargātu maznodrošinātos un īpaši 
neaizsargātos iedzīvotājus, sociālo 
mājokļu renovācijas programmām vai to 
iedzīvotāju mājokļiem, kuri nespēj 
samaksāt par kurināmo. Dažās 
dalībvalstīs jau tagad augstākas apkures 
izmaksas kompensē, piešķirot lielākus 
sociālos pabalstus vai veicot citus sociālos 
pasākumus. Vajadzētu uzlikt par 
pienākumu dalībvalstīm atskaitīties 
Komisijai par pasākumiem, ko tās veic, lai 
aizsargātu maznodrošinātos.

Or. en

Pamatojums

Nodokļu atbrīvojums mājsaimniecībām mazinās stimulus taupīt enerģiju, un tas būs arī 
pamudinājums nemeklēt efektīvākus risinājumus centralizētas siltumapgādes jomā, tādējādi 
kropļojot ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Lielāki ieņēmumi, ko nodrošina enerģijas 
aplikšana ar nodokli, ir jāizmanto, lai atbalstītu sabiedrības nabadzīgākas grupas un 
energotaupības pasākumus.
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Grozījums Nr. 31
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Atbrīvojumi no nodokļiem vai 
nodokļu samazinājumi, ko piešķir 
mājsaimniecībām un labdarības 
organizācijām, var būt daļa no dalībvalstu 
noteiktajiem sociālajiem pasākumiem. Lai 
nodrošinātu nediskriminējošu režīmu 
dažādiem energoavotiem, iespēja piemērot 
šādus atbrīvojumus vai samazinājumus 
jāpaplašina, to attiecinot uz visiem 
energoproduktiem, kurus izmanto par 
kurināmo, un elektroenerģiju. Lai 
nodrošinātu to, ka nodokļu atbrīvojumu 
un samazinājumu ietekme uz iekšējo tirgu 
uz ierobežota, tos piemēro tikai darbībai, 
kas nav uzņēmējdarbība.

(17) Lai pienācīgi stimulētu ieguldījumus 
energotaupībā un uzlabotu 
energoefektivitāti, ir jāatceļ 15. pantā 
paredzētā iespēja piemērot atbrīvojumus 
vai samazinājumus mājsaimniecībām un 
labdarības organizācijām. Dalībvalstīs, 
kurās tas ietekmē enerģijas cenas, ir 
jāparedz stingri un plaši sociālie 
pasākumi, lai trūcīgas mājsaimniecības 
un labdarības organizācijas saņemtu 
kompensāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Herbert Reul

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.

Or. de
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Grozījums Nr. 33
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot 
Savienības enerģētikas un klimata 
politikas vispārējo mērķu sasniegšanu. 
Aviācijas nozares iekļaušana ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmā, pieņemot 
Direktīvu 2008/101/EK, atspoguļo 
apņēmību samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju šajā nozarē. Ja līdz 2011. gada 
31. decembrim netiks noslēgts 
starptautisks nolīgums, tā mērķos 
iekļaujot starptautiskā jūras transporta 
radītās emisijas samazināšanu, Komisijai 
ir jāierosina pasākumi, kas paredz arī šīs 
nozares radīto emisiju ietvert Savienības 
saistībās samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju. Lai panāktu Savienības 
enerģētisko neatkarību un veicinātu 
energoefektivitāti, ir jāļauj dalībvalstīm 
piemērot tādus pašus nodokļus 
energoproduktiem, kurus izmanto aviācijā 
un jūras transportā, kādus piemēro 
pārējiem energoproduktiem transporta 
jomā, jo tam ir liela nozīme vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu nodrošināšanā.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības aizliegt dalībvalstīm aplikt ar nodokli energoproduktus, kurus izmanto 
aviācijā un jūras transportā, ja vien tiek ievērotas starptautiskās juridiskās saistības šajā 
jomā.

Grozījums Nr. 34
Herbert Reul
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Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Tomēr ir jāpieļauj izņēmums 
attiecībā uz dabasgāzi un biometānu, ko 
izmanto kā degvielu transporta nozarē, jo 
tiem ir būtiska nozīme, lai atjaunojamās 
enerģijas īpatsvars transporta nozarē 
sasniegtu 10 %. Tas attaisno enerģijas 
atbrīvojumu no aplikšanas ar nodokli 
vismaz līdz brīdim, kad tiks sasniegts 
minētais ES mērķis. Turklāt šāds 
atbrīvojums veicina energoresursu 
diversifikāciju transporta nozarē, kura ir 
gandrīz pilnīgi atkarīga no naftas 
produktiem, tādējādi uzlabojot tās 
nodrošinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EK 
dalībvalstīm ir pienākums atbrīvot no 
nodokļa degvielu, ko izmanto komerciālos 
gaisa un jūras pārvadājumos. Šī norma ir 
pretrunā Savienības vispārējiem mērķiem 
vides jomā, subsidiaritātes principam un 
iecerei izveidot vienlīdzīgus nodokļu 
politikas nosacījumus enerģētikas jomā. 
Tādēļ šī norma ir jāatceļ, vienlaikus 
ievērojot esošos divpusējos un 
daudzpusējos starptautiskos nolīgumus, 
kā arī ņemot vērā to, ka aviācijas nozare 
tiks iekļauta un jūrniecības nozare varētu 
tikt iekļauta Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā.
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enerģijas nodokļiem krasta 
elektroenerģijas izmantošanai uz kuģiem, 
kuri noenkuroti ostā. Šāda atbrīvojuma 
piemērošanas periodam jābūt pietiekami 
garam, lai tas neatturētu ostu operatorus 
no nepieciešamo ieguldījumu veikšanas, 
tanī pašā laikā ierobežotam, lai pilnīga vai 
daļēja atbrīvojuma saglabāšana būtu 
atkarīga no drīzumā pieņemta jauna 
lēmuma.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai panāktu konsekvenci, apliekot 
dažādus transporta veidus ar nodokli, un 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju,
ir jāļauj dalībvalstīm pašām piemērot 
nodokli energoproduktiem, ko izmanto 
visos gaisa un jūras pārvadājumos, ar 
nosacījumu, ka tiek ievērotas šīs 
direktīvas normas, kā arī pārējie 
Savienības vai starptautiskie tiesību akti 
šajā jomā. Lai nebūtu jāražo 
elektroenerģija uz kuģa, kad tas 
noenkurots ostā, šim nolūkam izmantojot 
degvielu, un lai novērstu ar to saistīto 
vietējo gaisa piesārņojumu, 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 
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drīzumā pieņemta jauna lēmuma. laikus pieņemta jauna lēmuma.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums ir jāpiemēro krastā saražotai elektroenerģijai, ņemot vērā tās priekšrocības 
salīdzinājumā ar elektroenerģijai, ko saražo uz kuģa.

Grozījums Nr. 37
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
15. panta 3. punktu dalībvalstis 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā var 
piemērot ne tikai noteikumus, ko vispārīgi 
piemēro izmantošanai uzņēmējdarbībai, bet 
arī nulles nodokļu līmeni. Pārbaudot šo 
iespēju, tika konstatēts, ka — ciktāl runa ir 
par vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem — tās saglabāšana būtu 
pretrunā ar plašākiem ES politikas 
mērķiem, ja vien šāda iespēja nav saistīta 
ar prasību nodrošināt progresu 
energoefektivitātes jomā. Attiecībā uz CO2
nodokļiem režīms attiecīgajām nozarēm 
jāsalāgo ar noteikumiem, kurus piemēro 
rūpniecības nozarēm.

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
15. panta 3. punktu dalībvalstis 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā var 
piemērot ne tikai noteikumus, ko vispārīgi 
piemēro izmantošanai uzņēmējdarbībai, bet 
arī nodokļu nulles likmi. Pārbaudot šo 
iespēju, tika konstatēts, ka — ciktāl runa ir 
par vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem — tās saglabāšana būtu 
pretrunā 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. Iegūtie nodokļu ieņēmumi ir 
jāizmanto attiecīgās nozares 
energoefektivitātes celšanai un 
pilnveidošanai.

Or. hu

Pamatojums

Nozaru atšķirības dažādās valstīs vēl tikai palielināsies, ja katra dalībvalsts izmantos šādi 
iegūtos nodokļu ieņēmumus citiem mērķiem. Tā kā Padomes priekšlikuma galvenais mērķis ir 
izpildīt ES saistības attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju laikposmā, kas beidzas 
2020. gadā, šis grozījums palīdzēs sasniegt šos mērķus.
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Grozījums Nr. 38
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
15. panta 3. punktu dalībvalstis 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā var 
piemērot ne tikai noteikumus, ko vispārīgi 
piemēro izmantošanai uzņēmējdarbībai, bet 
arī nulles nodokļu līmeni. Pārbaudot šo 
iespēju, tika konstatēts, ka — ciktāl runa ir 
par vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem — tās saglabāšana būtu 
pretrunā ar plašākiem ES politikas 
mērķiem, ja vien šāda iespēja nav saistīta 
ar prasību nodrošināt progresu 
energoefektivitātes jomā. Attiecībā uz CO2
nodokļiem režīms attiecīgajām nozarēm 
jāsalāgo ar noteikumiem, kurus piemēro 
rūpniecības nozarēm.

(20) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
15. panta 3. punktu dalībvalstis 
lauksaimniecības, dārzkopības vai 
zivkopības darbos un mežsaimniecībā var 
piemērot ne tikai noteikumus, ko vispārīgi 
piemēro uzņēmējdarbībai, bet arī nodokļu 
nulles likmi. Pārbaudot šo iespēju, tika 
konstatēts, ka — ciktāl runa ir par 
vispārējiem enerģijas patēriņa 
nodokļiem — tās saglabāšana būtu 
pretrunā plašākiem ES politikas mērķiem. 
Tādēļ minētie atbrīvojumi ir jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Tādi nodokļu nemaksāšanas veidi 
kā „degvielas uzpildes tūrisms” 
komerciālo autopārvadājumu jomā un 
liekas degvielas uzpilde aviācijas nozarē 
kropļo iekšējo tirgu un nostāda neizdevīgā 
stāvoklī tās dalībvalstis, kuras piemēro 
augstāku nodokļu likmi. Viens no 
risinājumiem varētu būt pilnīga vai daļēja 
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atteikšanās no pašreizējās sistēmas, kad 
ar nodokli apliek konkrētajā valstī 
transporta vajadzībām iepirktās attiecīgās 
degvielas daudzumu, tā vietā ar nodokli 
apliekot to degvielas daudzumu, kas 
faktiski izmantots katras dalībvalsts 
teritorijā. Lai gūtu labāku priekšstatu par 
šo alternatīvo risinājumu, Komisijai ir 
jāiesniedz ziņojums par šādas pārejas 
iespējamību un gaidāmo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, 
īpaši pārbaudot minimālos CO2 nodokļu 
līmeņus, ņemot vērā emisijas kvotu tirgus 
cenas attīstību ES, inovāciju un tehnoloģiju 
attīstības ietekmi un pamatojumu šajā 
direktīvā noteiktajai atbrīvošanai no 
nodokļiem un nodokļu samazināšanai, 
tostarp attiecībā uz degvielu, ko izmanto 
gaisa un jūras navigācijas nolūkā. Saraksts 
ar nozarēm vai apakšnozarēm, kuras 
uzskata par pakļautām nozīmīgam oglekļa 
emisiju pārvirzes riskam, regulāri 
jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu 
liecību pieejamību.

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, jo 
īpaši pārbaudot minimālās CO2 nodokļa 
likmes, ņemot vērā emisijas kvotu tirgus 
cenas izmaiņas Eiropas Savienībā, 
panākumus, kas gūti, izmantojot nodokļu 
ieņēmumus, lai uzlabotu nozaru 
energoefektivitāti, 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.

Or. hu

Pamatojums

Ir jāuzrauga, kā nodokļu ieņēmumus izmanto saskaņā ar šo direktīvu un to izmantošanas 
lietderību.
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Grozījums Nr. 41
Marita Ulvskog

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, 
ietekmi uz citu kaitīgu vai iespējami 
kaitīgu vielu, kas nav CO2, emisiju 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.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Reizi piecos gados un pirmo reizi līdz 
2015. gada beigām Komisijai jāziņo 
Padomei par šīs direktīvas piemērošanu, 
īpaši pārbaudot minimālos CO2 nodokļu 
līmeņus, ņemot vērā emisijas kvotu tirgus 
cenas attīstību ES, inovāciju un tehnoloģiju 

(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, 
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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.

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. Sagatavo sarakstu ar 
nozarēm vai apakšnozarēm, kuras uzskata 
par pakļautām nozīmīgam oglekļa emisijas
pārvirzes riskam, un regulāri to pārskata, 
jo īpaši ņemot vērā jaunākās atziņas.

Or. en

Pamatojums

CO2 emisijas pārvirzes risks īstenībā skar ierobežotu nozaru un iekārtu skaitu, tāpēc nav 
vajadzīgs īpašs tiesiskais regulējums, bet tikai to uzskaitījums. Esošo CO2 emisijas pārvirzes 
risku energointensīvajās nozarēs, ko rada enerģijas aplikšana ar nodokli, dalībvalstis var 
kompensēt, piešķirot valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 43
Marita Ulvskog

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. Ar šo direktīvu izveido vienotu 
Savienības sistēmu energoproduktu un 
elektroenerģijas aplikšanai ar nodokli. 
Tajā ir noteikts obligātu normu kopums, 
ko dalībvalstis ievēro, nosakot valsts 
nodokļus šajās jomās. Direktīvā ir 
norādīta attiecīgo degvielas veidu 
definīcija un atsauces struktūra, nodokļu 
minimālās likmes, principi, pēc kuriem 
tiek savstarpēji saistītas un precizētas 
nodokļu likmes, sistēma enerģijas 
nodokļu koordinēšanai ar ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu, pakāpeniskas 
atcelšanas un atbrīvojuma pasākumi, kā 
arī noteikumi turpmākai tiesību aktu 
pilnveidošanai šajā jomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Silvia-Adriana Ţicău

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 veic ietekmes pētījumus.

Or. ro

Pamatojums

Eiropas Savienības galvenais mērķis ir nodrošināt labklājību tās iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodala CO2 nodokļus un 
vispārējos enerģijas patēriņa nodokļus.
Ieņēmumus, ko dalībvalstis gūst, uzliekot 
CO2 nodokli I pielikuma nozīmē, tās 
izmanto pasākumiem ar mērķi uzlabot 
energoefektivitāti un mazināt 
piesārņojumu.
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Or. ro

Grozījums Nr. 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

CO2 nodokļus degvielai, kas nav iegūta no 
biomasas, aprēķina EUR valūtā uz vienu
CO2 emisijas tonnu, pamatojoties uz CO2
emisijas atsauces koeficientiem, kas 
noteikti I pielikuma 11. punktā Komisijas 
2007. gada 18. jūlija 
Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu 
emisiju monitoringam un ziņošanai par tām 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK. Lēmumā norādītos 
CO2 emisijas koeficientus biomasai vai no 
biomasas iegūtiem produktiem piemēro 
tikai tad, ja attiecīgais produkts atbilst 
ilgtspējības kritērijiem, kas minēti 
17. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa 
Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
(**). Ja biodegviela un šķidrais 
biokurināmais neatbilst šiem kritērijiem, 
dalībvalstis piemēro CO2 emisijas atsauces
koeficientu ekvivalentam kurināmajam vai 
motordegvielai, kuru minimālās nodokļu 
likmes norādītas šajā direktīvā. 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, kuri 
nodrošina vismaz 35 % no siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinājuma, atbrīvošana 
no nodokļa būtu spēkā tikai līdz 
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2016. gada beigām. Sākot ar 2017. gadu, 
šī robeža būtu 50 % un, sākot ar 
2018. gadu, — 60 %.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu liegt dalībvalstīm iespēju piemērot CO2 nodokli no biomasas iegūtai degvielai, ja 
tā neatbilst Direktīvā 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.

Grozījums Nr. 47
Krišjānis Kariņš

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;

Or. lv

Grozījums Nr. 48
Krišjānis Kariņš

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.

Or. lv
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Grozījums Nr. 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 
direktīvā noteikt minimālo nodokļa likmi 
kodoldegvielas stieņiem, ko izmanto 
elektroenerģijas ražošanai, un pievienot 
kodoldegvielas stieņus to energoproduktu 
sarakstam, kuri minēti šā panta 1. punktā. 
Tas neskar dalībvalstu izstrādātos plānus 
to izmantošanas pakāpeniskai 
pārtraukšanai.”

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 jāatbilst kodolenerģētikas nozares 
finansiālajām priekšrocībām, ņemot vērā elektroenerģijas cenas kāpumu ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas ietekmē.

Grozījums Nr. 50
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt saskaņotai attieksmei attiecībā uz visiem energoproduktiem.

Grozījums Nr. 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) elektroenerģijai, energoproduktiem 
un energopakalpojumiem, ko Eiropas 
iedzīvotāji izmanto mājsaimniecībā, 
ikdienā gatavojot ēdienu un to saglabājot, 
nodrošinot veselīgu dzīves vidi, kā arī 
uzturot optimālu gaisa temperatūru (ap 
+20°C);

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 53
Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektroenerģijai, ja tā veido vairāk nekā 
50 % no produkta izmaksām. „Produkta 
izmaksas” ir kopējā preču un 
pakalpojumu iepirkumu summa plus 
personāla izmaksas, plus pamatkapitāla 
patēriņš uzņēmumā. Šīs izmaksas 
aprēķina vidēji uz vienu vienību. 
„Elektroenerģijas izmaksas” ir 
elektroenerģijas faktiskā iepirkuma 
vērtība vai elektroenerģijas ražošanas 
izmaksas, ja to ražo uzņēmumā.

Or. lv

Grozījums Nr. 54
Silvia-Adriana Ţicău

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
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Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 55
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 56
Silvia-Adriana Ţicău

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 

svītrots
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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.

Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 57
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanas veidu
I pielikumā ir 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 pilnībā 
piemēro no 2023. gada 1. janvāra un līdz 
tam brīdim to pakāpeniski ievieš divos 
posmos:
a) no 2018. gada 1. janvāra dalībvalstis 
nodrošina, ka minimālā likme jebkurai 
motordegvielai nav vairāk kā par 15 % 
zemāka par likmi, ko piemēro jebkurai 
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citai motordegvielai;
b) no 2021. gada 1. janvāra dalībvalstis 
nodrošina, ka visiem motordegvielas 
veidiem ir noteikta vienāda CO2 nodokļa 
likme un ka vispārējā enerģijas patēriņa 
nodokļa likme jebkurai degvielai nav 
vairāk kā par 5 % zemāka par likmi, ko 
piemēro jebkurai citai motordegvielai.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanas veidu
šajā direktīvā fosilajai un nefosilajai 
degvielai un kurināmajam vai 
energoproduktiem, kas ietilpst vienā no 
šīm kategorijām, tiek noteiktas vienādas 
minimālās nodokļu likmes, šādi 
izmantojamiem abu kategoriju produktiem 
nosaka vienādas minimālās nodokļu 
likmes. Neskarot 15. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, I pielikuma A tabulā 
minētajai motordegvielai šo noteikumu 
piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot šajā direktīvā noteiktos 
atbrīvojumus, diferencēšanu un 
samazinājumus, dalībvalstis nodrošina: ja 
attiecībā uz noteiktu izmantošanas veidu
I pielikumā ir 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 
vēlākais no 2023. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Tehniskā neitralitāte ir galvenais rentabilitātes stimuls, kas veicina energoefektivitāti un CO2
emisijas samazināšanu, un tātad šo principu vajadzētu izmantot, cik vien drīz iespējams, 
vienlaikus paturot prātā atšķirīgos apstākļus dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. ro
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 62
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā direktīvā noteiktos minimālos 
vispārējā enerģijas patēriņa nodokļu

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

Or. de

Grozījums Nr. 63
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šajā direktīvā noteiktās vispārējo
enerģijas patēriņa nodokļu minimālās 
likmes 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.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

svītrots

Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 65
Marita Ulvskog

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.

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

Ik pēc trim gadiem, sākot no 2016. gada 
1. jūlija, šajā direktīvā noteikto CO2
nodokļa minimālo likmi pielāgo 
augstākajai no šīm divām likmēm:
a) pašreizējai faktiskajai CO2
pamatlikmei, kas aprēķināta, bāzes 
summu euro palielinot vai samazinot par 
Eurostat publicētā saskaņotā patēriņa 
cenu indeksa procentuālajām izmaiņām 
iepriekšējo triju kalendāro gadu laikā, no 
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kura izslēdz enerģiju un neapstrādātu 
pārtiku;
b) vidējai CO2 cenai ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā 18 mēnešu laikā 
pirms pielāgošanas, kura aprēķināta pēc 
formulas, kas jānosaka Komisijai, 
pamatojoties uz 29. pantā minēto 
2015. gada ziņojumu.
Pielāgošanu neveic, ja minētās izmaiņas 
kopš iepriekšējās pielāgošanas, ņemot 
vērā abus šos rādītājus, ir mazākas par 
0,5 %.
Ja Savienība nolemj, ka siltumnīcefekta 
gāzu emisijas līmenis līdz 2020. gadam ir 
jāsamazina vairāk nekā par 20 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, 
Komisija ne vēlāk kā triju mēnešu laikā 
pēc šāda lēmuma pieņemšanas iesniedz 
ziņojumu par to, kādus grozījumus 
ieteicams izdarīt šajā direktīvā, lai 
sasniegtu jaunos mērķus. Padome ne 
vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc minētā 
ziņojuma publicēšanas pieņem lēmumu 
par to, kā pielāgot CO2 pamatlīmeni 
jaunajiem apstākļiem.
Šādi iegūtās vispārējā enerģijas patēriņa 
un CO2 nodokļa minimālās likmes 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Herbert Reul
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/98/EC
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dabasgāzi un biometānu, ko izmanto 
kā transporta degvielu, neapliek ar 
nodokli vismaz līdz brīdim, kamēr 
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atjaunojamās enerģijas daļa transporta 
nozarē nav palielinājusies līdz 10 %. 
Komisija pastāvīgi seko līdzi tirgus 
tendencēm un laikus iesniedz atbilstīgu 
likumdošanas priekšlikumu. 

Or. de

Grozījums Nr. 67
Silvia-Adriana Ţicău

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:

5. 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:

Or. ro

Grozījums Nr. 68
Teresa Riera Madurell

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:

Or. es
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Grozījums Nr. 69
Sari Essayah
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var diferencēt nodokli 
gāzeļļai, ko izmanto kā motordegvielu 
komerciāliem un nekomerciāliem 
mērķiem, ja tiek ievērotas Kopienas 
noteiktās minimālās likmes un ja likme 
gāzeļļai, kuru izmanto kā motordegvielu 
komerciāliem mērķiem, nav zemāka par 
valsts nodokli, kas bija spēkā 2003. gada 
1. janvārī, neatkarīgi no šajā direktīvā 
noteiktajiem izņēmumiem attiecībā uz šo 
izmantošanas veidu.

Or. fi

Pamatojums

Apliekot gāzeļļu ar nodokli, arī turpmāk ir jānodrošina iespēja piemērot atšķirīgu likmi 
komerciālai un nekomerciālai izmantošanai. No ekonomiskā viedokļa ir svarīgi noteikt 
zemāku likmi komerciālai izmantošanai, jo transporta izmaksas veido ievērojamu daļu 
uzņēmējdarbības izmaksu struktūrā, it īpaši valstīs, kurās ir jāveic lieli attālumi.

Grozījums Nr. 70
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, Padome, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu un priekšlikumu, ne 
vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī vienprātīgi 
pieņem lēmumu par minimālajām 
nodokļu likmēm, kas piemērojamas 
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turpmākajā laikposmā, sākot ar 
2020. gada 1. janvāri.

Or. ro

Grozījums Nr. 71
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b „Komerciāla gāzeļļa, ko izmanto kā 
motordegvielu” ir gāzeļļa, ko izmanto kā 
motordegvielu šādiem mērķiem:
a) preču pārvadājumiem uz sava vai citu 
rēķina ar mehāniskiem 
transportlīdzekļiem vai sakabinātiem 
transportlīdzekļiem, kas paredzēti vienīgi 
preču pārvadāšanai pa autoceļiem, ar 
maksimāli pieļaujamo kopējo masu 
vismaz 7,5 tonnas;
b) pasažieru pārvadājumiem, veicot 
regulārus vai neregulārus pakalpojumus, 
ar M2 vai M3 kategorijas 
transportlīdzekli, kā noteikts Padomes 
1970. gada 6. februāra Direktīvā 
70/156/EEK par dalībvalstu likumu 
tuvināšanu attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju modeļa 
apstiprinājumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 72
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. No 2013. gada 1. janvāra minimālās
nodokļu likmes produktiem, kurus izmanto 
kā motordegvielu šī panta 2. punktā 
norādītajiem mērķiem, nosaka tā, kā 
norādīts I pielikuma B tabulā, un iegūtie 
nodokļu ieņēmumi ir jāizmanto attiecīgās 
nozares energoefektivitātes celšanai un 
pilnveidošanai.

Or. hu

Pamatojums

Ir svarīgi panākt, ka dalībvalstis nevar brīvi rīkoties ar šo nodokli, bet ieņēmumi ir jāizmanto 
pašā nozarē, kurā tie iegūti, jo tajā līdz šim ir veikti lieli ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, 
lai aizsargātu vidi, un šie ieguldījumi ir jāatgūst, vienlaikus precizējot 2. punktā norādītos 
izmantošanas veidus, kas ļaus vēl vairāk samazināt piesārņotājvielu emisiju, turklāt, ieguldot 
šos nodokļu ieņēmumus, ir iespējams veicināt nozares attīstību un radīt darba vietas.

Grozījums Nr. 73
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2003/96/EK
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, Padome, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu un priekšlikumu, ne 
vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī vienprātīgi 
pieņem lēmumu par minimālajām 
nodokļu likmēm, kas piemērojamas 
turpmākajā laikposmā, sākot ar 
2020. gada 1. janvāri.

Or. ro
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Grozījums Nr. 74
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2003/96/EK
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, Padome, pamatojoties uz 
Komisijas ziņojumu un priekšlikumu, ne 
vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī vienprātīgi 
pieņem lēmumu par minimālajām 
nodokļu likmēm, kas piemērojamas 
turpmākajā laikposmā, sākot ar 
2020. gada 1. janvāri.

Or. ro

Grozījums Nr. 75
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2003/96/EK
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
Padome, pamatojoties uz Komisijas 
ziņojumu un priekšlikumu, ne vēlāk kā 
2019. gada 1. janvārī vienprātīgi pieņem 
lēmumu par minimālajām nodokļu 
likmēm, kas piemērojamas turpmākajā 
laikposmā, sākot ar 2020. gada 1. janvāri.

Or. ro

Grozījums Nr. 76
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2003/96/EK
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

Dalībvalstis līdz 2020. gada 
31. decembrim neapliek ar nodokli 
elektroenerģiju, ko tieši piegādā kuģiem, 
kuri noenkuroti ostās.
(Šā grozījuma mērķis ir aizstāt pārējās 
14. panta daļas — 1.-3. punktu un visus 
apakšpunktus).

Or. en

Pamatojums

Ir jāļauj dalībvalstīm uzlikt nodokli degvielai, ko izmanto aviācijā un jūras pārvadājumos, kā 
arī elektroenerģijai, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai, tomēr paredzot pagaidu 
atbrīvojumu kuģiem, kas noenkuroti ostās.

Grozījums Nr. 77
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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nodrošinātu pareizu un tūlītēju šo 
atbrīvojumu piemērošanu un nepieļautu 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nodokļu apiešanu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu, atbrīvo no nodokļiem šādus 
produktus:

nodrošinātu pareizu un tūlītēju šo 
atbrīvojumu piemērošanu un nepieļautu 
energonabadzību, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, nodokļu apiešanu vai 
ļaunprātīgu izmantošanu, atbrīvo no 
nodokļiem šādus produktus:

Or. ro

Grozījums Nr. 78
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[....] iia) svītro b) un c) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[....] aa) Svītro panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punktsDirektīva 2003/96/EK
14.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

2. Nodokļu atlaides apjoms atbilst 
energoproduktu vidējam patēriņam gadā, 
izteiktam gigadžoulos (GJ), kādu iekārta 
patērē atsauces periodā nolūkiem, kas nav 
noteikti 7. pantā, un to reizina ar 0,00561 
un minimālo CO2 nodokļa līmeni, kas 
noteikts I pielikuma C tabulā. Šī punkta 
pirmajā teikumā minētais atsauces 
periods ir vai nu periods no 2005. gada 
1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim, 
vai arī no 2009. gada 1. janvāra līdz 
2010. gada 31. decembrim. Nodokļu 
atlaides apjoms nedrīkst pārsniegt CO2
nodokli, ar ko apliek energoproduktu 
izmantošanu iekārtās attiecīgā perioda 
laikā.
3. Iekārtām, kuras nav darbinātas 
atsauces periodā, dalībvalstis par pamatu 
nodokļa atlaidēm izmanto iekārtas 
uzstādīto jaudu, ko reizina ar vidējo 
jaudas izmantošanas koeficientu, 
piemērojot Komisijas Lēmumā XXX par 
Kopienas pārejas noteikumiem par 
bezmaksas kvotu piešķiršanas 
saskaņošanu atbilstīgi 
Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantam 
noteikto metodoloģiju(*).
4. Ja dalībvalsts piemēro tāda līmeņa CO2
nodokļus, kas pārsniedz šajā direktīvā 
noteikto minimālo līmeni, 2. punktā 
noteiktās nodokļu atlaides noteikšanai tā 
var atsaukties uz CO2 nodokļu valsts 
līmeni.



AM\882925LV.doc 47/66 PE475.896v01-00

LV

5. Šā panta 1. līdz 4. punkta nozīmē 
„nozares vai apakšnozares, kuras uzskata 
par lielā mērā pakļautām oglekļa emisiju 
pārvirzes riskam”, ir tās, kas par šādām 
nozarēm vai apakšnozarēm ir noteiktas, 
pamatojoties uz Direktīvas 2003/87/EK 
10.a panta 13. punktu.

Or. en

Pamatojums

CO2 emisijas pārvirzes risks īstenībā skar ierobežotu nozaru un iekārtu skaitu, tāpēc šis 
risinājums nav lietderīgs. Esošais CO2 emisijas pārvirzes risks energointensīvajās nozarēs, ko 
rada enerģijas aplikšana ar nodokli, dalībvalstīm ir jākompensē, piešķirot valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 81
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 82
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu ir jāļauj dalībvalstīm pašām noteikt pienācīgu nodokļa 
līmeni jūras un gaisa pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 83
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Grozījums Nr. 84
Marita Ulvskog
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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) līdz 2018. gada 1. janvārim 
elektroenerģijai, dabasgāzei, akmeņoglēm 
un cietajam kurināmajam, ko izmanto 
mājsaimniecībā un/vai organizācijās, kuras 
attiecīgās dalībvalstis atzinušas par 
labdarības organizācijām. Šādu labdarības 
organizāciju gadījumā dalībvalstis var 
noteikt atbrīvojumu vai samazinājumu 
izmantošanai citiem nolūkiem, nevis 
uzņēmējdarbībai. Ja notiek jaukta 
izmantošana, nodokļus piemēro 
proporcionāli katram izmantošanas 
veidam. Ja izmantošana ir nenozīmīga, to 
var neņemt vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Herbert Reul

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 sašķidrinātai 
naftas gāzei, ko izmanto kā degvielu;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Werner Langen
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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, 
biogāzei un sašķidrinātai naftas gāzei, ko 
izmanto kā degvielu;

Or. de

Grozījums Nr. 87
Herbert Reul

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 daļu:
„Dabasgāzi un biometānu, ko izmanto kā 
transporta degvielu, neapliek ar nodokli 
vismaz līdz brīdim, kamēr atjaunojamās 
enerģijas daļa transporta nozarē nav 
palielinājusies līdz 10 %. Komisija 
pastāvīgi seko līdzi tirgus tendencēm un 
laikus iesniedz atbilstīgu likumdošanas 
priekšlikumu.” 

Or. de

Grozījums Nr. 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nodokļu atbrīvojums visām mājsaimniecībām mazinās stimulus taupīt enerģiju, un tas būs arī 
pamudinājums nemeklēt efektīvākus risinājumus centralizētas siltumapgādes jomā, tādējādi 
kropļojot ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Lielāki ieņēmumi, ko nodrošina enerģijas 
aplikšana ar nodokli, ir jāizmanto, lai atbalstītu sabiedrības nabadzīgākas grupas un 
energotaupības pasākumus.

Grozījums Nr. 90
Marita Ulvskog

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

Or. en

Grozījums Nr. 91
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en
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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. 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 laistīšanai, lauksaimniecības, 
dārzkopības vai zivkopības darbos un 
mežsaimniecībā. Uz šo produktu 
pātērētājiem attiecina mehānismus, kuru 
piemērošanas rezultātā ir jāpalielinās 
energoefektivitātei.

Or. ro

Grozījums Nr. 93
Werner Langen

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 

1. Neskarot šī panta 5. punktu, līdz 
2023. gada 1. janvārim dalībvalstis var 
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piemērot atbrīvojumu no vispārējā 
enerģijas patēriņa nodokļa vai samazinātu 
šāda nodokļa likmi, veicot fiskālo kontroli, 
šīs direktīvas 2. pantā minētajiem ar 
nodokli apliekamajiem produktiem, ja šie 
produkti ir izgatavoti no viena vai 
vairākiem turpmāk minētajiem produktiem 
vai satur šādus produktus un ja attiecībā uz 
Direktīvas 2009/28/EK 2. pantā h) un 
i) punktā definētajām biodegvielām un 
bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem tie 
atbilst Direktīvas 2009/28/EK 17. pantā 
noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem:

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 
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 %.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro
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Grozījums Nr. 95
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Pievieno šādu 1.a punktu:
„1.a Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc 
šīs direktīvas pieņemšanas Komisija 
paziņo Padomei un Parlamentam par 
priekšnosacījumiem dažām vai visām 
dalībvalstīm, lai tās varētu atteikties no 
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sistēmas, kad transportlīdzekļu degvielu 
ar nodokli apliek, ņemot vērā izmantotās 
degvielas daudzumu, nevis uzpildītās 
degvielas daudzumu, kā tas ir pašlaik. 
Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumus ES tiesību aktu 
grozījumiem un ietver vispusīgu 
novērtējumu par ietekmi uz fiskālo 
subsidiaritāti, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, enerģētisko neatkarību un 
ekonomisko izaugsmi.”

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu degvielas tūrisma problēmu, jau sen bija laiks izpētīt iespēju aplikt ar nodokli 
degvielu saskaņā ar IFTA izstrādātu modeli Ziemeļamerikā.

Grozījums Nr. 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Pievieno šādu 1.a punktu:
„1.a Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc 
šīs direktīvas pieņemšanas Komisija 
paziņo Padomei un Parlamentam par 
priekšnosacījumiem dažām vai visām 
dalībvalstīm, lai tās varētu atteikties no 
sistēmas, kad transportlīdzekļu degvielu 
ar nodokli apliek, ņemot vērā izmantotās 
degvielas daudzumu, nevis uzpildītās 
degvielas daudzumu, kā tas ir pašlaik. 
Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumus ES tiesību aktu 
grozījumiem un ietver vispusīgu 
novērtējumu par ietekmi uz fiskālo 
subsidiaritāti, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, enerģētisko neatkarību un 
ekonomisko izaugsmi.”
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Pievieno šādu punktu:
„6.a Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas Komisija iesniedz 
ziņojumu par šādu pasākumu iespējamību 
un to paredzamajām sekām, pilnībā vai 
daļēji atsakoties no pašreizējās sistēmas, 
kad katra valsts ar nodokli apliek 
transporta vajadzībām iepirktās degvielas 
daudzumu, tā vietā apliekot ar nodokli to 
degvielas daudzumu, kas faktiski 
izmantots katras dalībvalsts teritorijā. 
Vajadzības gadījumā šis ziņojums ir 
jāpapildina ar attiecīgiem likumdošanas 
priekšlikumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 99
Silvia-Adriana Ţicău

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. Komisijai uz pieciem gadiem tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt 2. panta 
5. punktā minētos deleģētos aktus.

Or. ro
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Grozījums Nr. 100
Silvia-Adriana Ţicău

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 
Padomei un Eiropas Parlamentam
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un 
par tās piemērošanas ietekmi uz 
Savienības ekonomiku un Eiropas 
iedzīvotāju labklājību. Ja, analizējot šīs 
direktīvas piemērošanas ietekmi, atklājas, 
ka direktīvā ir vajadzīgas izmaiņas, 
Komisija iesniedz priekšlikumu par tās 
grozījumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 101
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Silvia-Adriana Ţicău

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 faktisko
vērtību un Līguma plašākos mērķus.

Or. ro

Grozījums Nr. 103
Marita Ulvskog

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 

Cita starpā Komisija savā ziņojumā 
pārbauda CO2 nodokļu minimālo likmi, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, 
ietekmi uz citu kaitīgu vai iespējami 
kaitīgu vielu, kas nav CO2, emisiju, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
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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.

atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
pārvadājumos. Komisijas ziņojumā ņem 
vērā pienācīgu iekšējā tirgus darbību, 
nodokļu minimālo likmju faktisko vērtību 
un Līguma plašākos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Edit Herczog

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 pienācīgu iekšējā tirgus darbību, 
nodokļu minimālo likmju faktisko vērtību,
Līguma plašākos mērķus un panākumus, 
kas gūti, izmantojot nodokļu ieņēmumus, 
lai uzlabotu nozaru energoefektivitāti.

Or. hu

Grozījums Nr. 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jebkurā gadījumā sarakstu ar nozarēm vai 
apakšnozarēm, kuras uzskata par 
pakļautām nozīmīgam oglekļa emisijas
pārvirzes riskam, regulāri pārskata, jo īpaši 
ņemot vērā jaunākās atziņas.

Or. en

Pamatojums

CO2 emisijas pārvirzes risks īstenībā skar ierobežotu nozaru un iekārtu skaitu, tāpēc nav 
vajadzīgs īpašs tiesiskais regulējums, bet tikai to uzskaitījums. Esošo CO2 emisijas pārvirzes 
risku energointensīvajās nozarēs, ko rada enerģijas aplikšana ar nodokli, dalībvalstis var 
kompensēt, piešķirot valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 106
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

Or. en
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Pamatojums

EUR 30/t ir saprātīga minimālā summa, ņemot vērā ES mērķus klimata jomā.

Grozījums Nr. 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Grozījums Nr. 108
Silvia-Adriana Ţicău

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
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9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Or. ro

Grozījums Nr. 109
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – A tabula – 7. rinda
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

7Or. en

Grozījums Nr. 110
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
Pielikums
Direktīva 2003/96/EK
I pielikums – A tabula – 5.a rinda (jauna)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
Dīzeļdegviela 
komerciāliem 

mērķiem

EUR 20/t CO2 EUR 8,2/GJ EUR 8,2/GJ EUR 8,2/GJ 
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Or. fi

Pamatojums

No ekonomikas viedokļa ir svarīgi noteikt zemāku likmi komerciālai gāzeļļai, jo transporta 
izmaksas veido ievērojamu daļu uzņēmējdarbības izmaksu struktūrā, it īpaši valstīs, kurās ir 
jāveic lieli attālumi.

Grozījums Nr. 111
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

Or. en

Pamatojums

EUR 30/t ir saprātīga minimālā summa, ņemot vērā ES mērķus klimata jomā.

Grozījums Nr. 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CO2 nodoklis CO2 nodoklis 
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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

Or. ro

Grozījums Nr. 113
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nodoklis nodoklis 

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2
EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2
EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2
EUR 20/t CO2 EUR 30/t CO2

Or. en

Pamatojums

EUR 30/t ir saprātīga minimālā summa, ņemot vērā ES mērķus klimata jomā.

Grozījums Nr. 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

EUR 20/t CO2 EUR 12/t CO2

Or. ro


