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Temats: Bulgārijas Republikas Nacionālās asamblejas pamatots atzinums par priekšlikumu 
Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas 
noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Saskaņā ar 2. protokola 6. pantu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikvienas valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu Juridiskā komiteja ir atbildīga par subsidiaritātes 
principa ievērošanu.

Pielikumā informācijai pievienots Bulgārijas Republikas Nacionālās asamblejas pamatots 
atzinums par iepriekš minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS
41. NACIONĀLĀ ASAMBLEJA

EIROPAS LIETU
UN EIROPAS FONDU PĀRRAUDZĪBAS KOMITEJA

ZIŅOJUMS

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

elektroenerģijai (COM(2011)0169, Nr. 102-00-31/1.06.2011)

I. Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja 2011. gada 10. jūnija sanāksmē 
izskatīja priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto 
Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai 
(COM(2011)0169), un kura bija 7. punkts Nacionālās asamblejas 2010. gada darba 
programmā attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem.

II. Uz nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai Eiropas Savienībā 
attiecas Padomes Direktīva 2003/96/EK, kurā noteikti produkti, kam uzliek nodokļus, un šiem 
produktiem piemērojamās minimālās nodokļu likmes atbilstīgi to lietošanas veidam.

Dažādiem enerģijas veidiem piemērotā nodokļu režīma pārskatīšanu veic, lai pārkārtotu 
un līdzsvarot pamatu nodokļu uzlikšanai. Mērķis ir novērst vienotajā tirgū traucējumus, 
ko rada spēkā esošo tiesību aktu dublēšanās, un uzlabot energoefektivitāti Eiropas 
ekonomikā.

Tiek ierosināts noteikt minimālo nodokļa likmi, pamatojoties uz diviem atsevišķiem 
elementiem. Pirmais elements, kas jāievieš visās nozarēs, kuras pašreiz neietilpst Eiropas 
emisiju tirdzniecības shēmas darbības jomā, izņemot biodegvielas nozari, ir saistīts ar 
energoprodukta radītajām oglekļa emisijām, un šī nodokļa daļa ir noteikta EUR 20 par tonnu.
Pārejas perioda termiņš šā elementa ieviešanai Bulgārijā ir 2020. gads. Otrā elementa pamatā 
ir enerģijas saturs dažādos enerģijas veidos, un noteiktā minimālā nodokļa likme ir 
EUR 9,6/GJ par motordegvielu un EUR 0,15/GJ par kurināmo.

Tiek ierosināts grozīt arī spēkā esošos noteikumus par atbrīvojumu no nodokļiem, lai 
atbrīvojums attiektos tikai uz nodokļa enerģijas patēriņa elementu. Atbrīvojums no tāda 
elementa piemērošanas, kas saistīts ar radītajām CO2 emisijām, jāizmanto, tikai lai novērstu 
oglekļa emisiju pārvirzes risku. Dalībvalstīm tiek ierosināts pakāpeniski atteikties no iespējas 
piemērot atbrīvojumus no nodokļiem dabasgāzei un sašķidrinātajai naftas gāzei, piemērot 
gandrīz nulles nodokļa likmi energoproduktiem un elektroenerģijai, ko izmanto 
lauksaimniecības nozarē, piemērot atšķirīgas likmes lauksaimniecībā izmantotai un 
neizmantotai dīzeļdegvielai un atcelt nodokli elektroenerģijai, ja elektroenerģijas izmaksas 
veido vairāk nekā 50 % no gatavā izstrādājuma izmaksām.
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Vienlaikus tiks saglabāta dalībvalstu izvēles brīvība attiecībā uz tiesībām piemērot 
pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no nodokļiem sociālu apsvērumu dēļ. Ir ierosināts neaplikt ar 
nodokli elektroenerģiju, ko mājsaimniecības izmanto apkurei. Ir noteikti garāki pārejas 
periodi, lai palīdzētu nozarei pielāgoties jaunajam nodokļu režīmam.

Ja direktīva tiks pieņemta, tā stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.

III. Saskaņā ar Bulgārijas Republikas iesniegto vispārējo nostāju, kas jāratificē tās 
Ministru padomes Eiropas Lietu padomei, Bulgārija atzinīgi vērtē ierosināto jauno nodokļu 
struktūru un enerģijas nodokļu diferenciācijas ieviešanu, ņemot vērā CO2 emisijas un 
konkrētā degvielas veida lietojumu, kā arī enerģijas nodokļu ieviešanu, pamatojoties uz 
produktu enerģijas saturu. Šie pasākumi jāveic, lai papildinātu Eiropas emisiju tirdzniecības 
shēmu un lai sasniegtu pašreizējo mērķi — līdz 2020. gadam par 20 % samazināt 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gada līmenī.

Bulgārija atbalsta direktīvas darbības jomas paplašināšanu, taču gaida, ka Komisija 
veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi visās nozarēs, kuras 
pakļautas oglekļa emisiju pārvirzes riskam, ko rada šīs direktīvas pieņemšana.

Bulgārija pauž skepticismu attiecībā uz minimālā nodokļu līmeņa maiņu, norādot, ka, 
izstrādājot priekšlikumu, nav ņemtas vērā lauksaimniecības nozares un sociālās situācijas 
atšķirības dažādās dalībvalstīs un augstāku nodokļu likmju piemērošanas ietekme uz 
patērētājiem un inflāciju.

Bulgārija uzskata, ka jebkāda minimālā nodokļu līmeņa maiņa saistībā ar ierosinātās 
jaunās nodokļa struktūras abiem elementiem vispirms jāizskata dalībvalstīm un jāapstiprina ar 
absolūtu vairākumu.

IV. Budžeta un finanšu komiteja direktīvas priekšlikumu izskatīja 2011. gada 8. jūnija 
sanāksmē.

Budžeta un finanšu komiteja uzskata, ka, pieņemot ierosinātos grozījumus, tiks 
izveidots skaidrs Eiropas Savienības tiesiskais pamats, paplašinot Direktīvas 2003/96/EK 
darbības jomu un energoproduktu nodoklī iekļaujot elementu, kas saistīts ar CO2 emisijām.

Budžeta un finanšu komiteja atbalsta Bulgārijas nostāju, ka tā ir viena no dalībvalstīm, 
kas izmantos pagarināto pārejas periodu, kurš beidzas 2020. gadā un kurā laikā nodoklī netiks 
iekļauts ar CO2 saistītais elements degvielai, ko izmanto spēkā esošās direktīvas 8. un 9. pantā 
noteiktajiem mērķiem.

Budžeta un finanšu komiteja uzskata, ka kopumā direktīvas priekšlikums atbilst 
subsidiaritātes principam, taču šajā saistībā rodas šaubas par noteikumiem, kas attiecas uz 
ierosināto minimālo nodokļu likmju ieviešanu. Tā uzskata, ka attiecībā uz proporcionalitātes 
principu direktīvas priekšlikumā ir paredzēti vienīgi tādi pasākumi, kas vajadzīgi minēto 
mērķu sasniegšanai, taču norāda, ka jāveic papildu novērtējums, lai izvērtētu to radīto papildu 
administratīvo un finanšu slogu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Budžeta un finanšu komiteja atbalsta priekšlikumu 
paplašināt direktīvas darbības jomu un iekļaut astoņus energoproduktu nodokļu veidus 
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nodokļa likmes daļā, ko nosaka pēc CO2 emisijām, taču neatbalsta grozījumus, kas attiecas uz 
ierosināto minimālo nodokļu likmju ieviešanu vai to pārskatīšanu reizi trijos gados, ņemot 
vērā pārmaiņas harmonizētajā patēriņa cenu indeksā.

V. Pēc 2011. gada 10. jūnijā notikušās apspriešanās par 2011. gada 13. aprīļa 
priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai (COM(2011)0169), Bulgārijas Republikas Nacionālā 
asambleja ar Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komitejas starpniecību sniedz šādu 
pamatotu atzinumu, kas jānosūta Eiropas iestādēm.

1. Izskatot aktuālos jautājumus Eiropas darba kārtībā par Eiropas Savienības jaunās 
ekonomikas un vienotā tirgus pārvaldību un saistītos pasākumus, kas paredzēti, lai cīnītos pret 
ekonomikas krīzi pasaulē, Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja attiecībā uz 
kopējas nodokļu politikas īstenošanu Eiropas Savienībā vairākkārt ir norādījusi, ka 
jānodrošina, lai jebkādas iespējamās pārmaiņas neradītu negatīvu ietekmi uz 
ekonomikas vides prognozējamību, stabilitāti un konkurētspēju.

2. Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja uzskata, ka, pieņemot 
ierosinātos grozījumus, tiks izveidots skaidrs Eiropas Savienības tiesiskais pamats, paplašinot 
Direktīvas 2003/96/EK darbības jomu un energoproduktu nodoklī iekļaujot elementu, kas 
saistīts ar CO2 emisijām.

3. Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja norāda, ka Bulgārija ir viena 
no dalībvalstīm, kas izmantos pagarināto pārejas periodu, kurš beidzas 2020. gadā un kura 
laikā nodoklī netiks iekļauts ar CO2 saistītais elements (pārējās dalībvalstis piemēros direktīvu 
no 2013. gada janvāra).

4. Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja uzskata, ka, lai gan pārejas 
periods ilgst līdz 2020. gadam, ierosinātie direktīvas grozījumi būtiski palielinās tā sauktās 
„divu ātrumu Eiropas” risku un atšķirības attīstīto un jauno dalībvalstu starpā.

5. Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja uzskata, ka direktīvas 
priekšlikums apdraud Eiropas ekonomikas konkurētspēju ar citām ekonomikas sistēmām, kā
arī Eiropas ekonomikas konkurētspēju pasaulē.

6. Izvērtējot direktīvas priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam un 
proporcionalitātes principam, Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja pauž 
šādu nostāju.

Subsidiaritātes principa ievērošana

Lai gan vairāki direktīvas priekšlikuma noteikumi atbilst subsidiaritātes principam, 
noteikumi par ierosināto minimālo nodokļu likmju ieviešanu ir pretrunā šim principam.
Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja norāda uz šādu iespējamu 
negatīvu ietekmi uz Bulgārijas ekonomiku:

1) Bulgārijas ekonomikas konkurētspējas pazemināšanās, ņemot vērā tās augsto 
energoietilpību un atkarību no tradicionālajiem energoproduktiem;
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2) iespējamais inflācijas spiediens un patēriņa cenu indeksa paaugstināšanās, jo
galapatērētājs maksā augstāku cenu;

3) minimālo likmju ieviešana var arī apdraudēt Bulgārijas Republikas nodokļu 
politiku.

Proporcionalitātes principa ievērošana

Direktīvas priekšlikumā ir paredzēti vienīgi tādi pasākumi, kas vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai, taču jāveic papildu novērtējums attiecībā uz tā radīto administratīvo un 
finanšu slogu. Turklāt

1. Eiropas Komisijas ierosināto pasākumu novērtējums nav pilnīgs un 
nenodrošina pietiekamu pamatojumu visu ierosināto grozījumu veikšanai;

2. pastāv risks, ka valstij būs arvien lielāka nozīme budžeta pārdalē, kas ir 
pretrunā Bulgārijas stratēģiskajām prioritātēm;

3. Bulgārijas uzņēmumu rīcībā, visticamāk, nebūs vajadzīgo resursu un jaudas, 
lai vidējā termiņā panāktu tā sauktās vecās dalībvalstis energoefektivitātes jomā.

Šo ziņojumu un ar to saistītos atzinumus pieņēma vienbalsīgi, 9 komitejas locekļiem 
balsojot „par” un nevienam nebalsojot „pret”.

MONIKA PANAYOTOVA,

EIROPAS LIETU UN EIROPAS FONDU PĀRRAUDZĪBAS KOMITEJAS 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA


