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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(52/2011)

Temats: Spānijas Karalistes parlamenta deputātu kongresa pamatots atzinums par 
priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko 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 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Spānijas parlamenta Deputātu kongresa pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

APVIENOTĀS KOMITEJAS EIROPAS SAVIENĪBAI ATZINUMS NR. 1/2011 PAR 
SUBSIDIARITĀTES PRINCIPA PIEMĒROŠANU ATTIECĪBĀ UZ PRIEKŠLIKUMU 
PADOMES DIREKTĪVAI, AR KO GROZA DIREKTĪVU 2003/96/EK, KAS PĀRKĀRTO 
KOPIENAS NOTEIKUMUS PAR NODOKĻU UZLIKŠANU ENERGOPRODUKTIEM UN 
ELEKTROENERĢIJAI (COM(2011) 169 GALĪGĀ REDAKCIJA), (2011/0092 (CNS), 
(SEC (2011) 409 GALĪGĀ REDAKCIJA), (SEC (2011) 410 GALĪGĀ REDAKCIJA)

PRIEKŠVĒSTURE

A. Protokols par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu, kas pievienots 
2007. gada Lisabonas līgumam, kurš ir spēkā kopš 2009. gada 1. decembra, paredz valstu 
parlamentu kontroles procedūru attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu ES 
likumdošanas iniciatīvās. Šo protokolu Spānijā īsteno ar 2009. gada 22. decembra Likumu 
Nr. 24/2009, ar ko groza 1994. gada 19. maija Likumu Nr. 8/1994. Šī atzinuma juridisko 
pamatu jo īpaši veido Likuma Nr. 8/1994 jaunais 3. panta j) punkts, kā arī 5. un 6. pants.

B. Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto 
Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, ir 
apstiprinājusi Eiropas Komisija, un tas nosūtīts valstu parlamentiem, kuriem astoņu nedēļu 
laikā līdz 2011. gada 14. jūnijam jāveic kontrole attiecībā uz subsidiaritātes principa 
ievērošanu iniciatīvā.

C. Apvienotās komitejas Eiropas Savienībai prezidijs un spīkeri 2011. gada 10. maijā 
apstiprināja vienošanos veikt minētās ES likumdošanas iniciatīvas pārbaudi, par referenti 
izraugoties senatori Eva Parera Escrichs un pieprasot valdībai Likuma Nr. 8/1994 3. panta 
j) punktā paredzēto ziņojumu.

D. Ir saņemts Ekonomikas un finanšu ministrijas izstrādāts ziņojums, ko nosūtījis 
Konstitucionālo un parlamentāro lietu valsts sekretariāts, kā arī Basku zemes un Kanāriju 
salu parlamentu vēstule. Autonomo apgabalu parlamentu ziņojumos netiek apšaubīta 
subsidiaritātes principa ievērošana pārbaudītajā ES likumdošanas iniciatīvā. Ekonomikas un 
finanšu ministrijas izstrādātajā ziņojumā ir pausta nožēla par atbilstīga ietekmes analīzes 
pētījuma trūkumu.

E. Apvienotās komitejas Eiropas Savienībai 2011. gada 14. jūnija sanāksmē ir apstiprināts šis

ATZINUMS

1. Līguma par Eiropas Savienību 5. pants paredz, ka „Savienības kompetenču īstenošanu 
nosaka subsidiaritātes princips un proporcionalitātes princips”. 5. panta 3. punktā teikts, ka 
„saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, 
Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar 
pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku 
dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī”. Protokolā par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošanu, kas pievienots 2007. gada Lisabonas līgumam, 
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izklāstīts dalībvalstu parlamentu pārziņā nodotās subsidiaritātes kontroles mērķis, procedūra 
un ietekme (LES 5. panta 3. punkts un 12. panta b) punkts).

2. Analizētā tiesību akta priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 113. pants, kas paredz, ka „Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, ar vienprātīgu 
lēmumu pieņem noteikumus par tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma 
nodokļiem, akcīzes nodokļiem un citiem netiešajiem nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana 
ir vajadzīga, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences 
izkropļojumus”.

3. 2003. gada 27. oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par 
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (Enerģijas nodokļu direktīva jeb 
END), reglamentē vairākus galvenos aspektus attiecībā uz nodokļu noteikšanu enerģētikas 
jomā ES līmenī. Tomēr kopš 2003. gada tās pamatā esošās politiskās nostādnes ir būtiski 
mainījušās, jo enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā ir noteikti konkrēti un vērienīgi 
politiskie mērķi laikposmam līdz 2020. gadam. Tādējādi šī priekšlikuma mērķis ir atbilstīgi 
pielāgot dažus Enerģijas nodokļu direktīvas pamatnoteikumus, nodrošinot lielāku saskaņotību 
attiecībā uz to, kādā veidā enerģijas nodokļu ietekmē ES samazinās enerģijas patēriņš un tiek 
izmantota tīrāka enerģija.

Padome uzskata, ka END pašreizējā redakcija rada konkrētas problēmas, kuras varētu 
atrisināt, pieņemot šo priekšlikumu. Šī priekšlikuma mērķi ir šādi: 1) saskaņā ar END 
nodrošināt konsekventu režīmu attiecībā uz dažādiem energoavotiem, lai izveidotu patiesi 
vienādus noteikumus enerģijas patērētājiem neatkarīgi no izmantotā energoavota; 2) izveidot 
pielāgotus noteikumus no atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas aplikšanai ar 
nodokļiem; 3) izveidot noteikumus, saskaņā ar kuriem ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas (ETS) noteiktā oglekļa cenu signāla papildināšanai izmanto CO2 nodokli, tanī pašā 
laikā nepieļaujot abu instrumentu pārklāšanos.

4. Priekšlikums attiecas uz jomu, kas ir Eiropas Savienības un dalībvalstu kopīgā kompetencē, 
tāpēc piemēro subsidiaritātes principu. Tomēr šis priekšlikums neietver tā saukto 
„subsidiaritātes ievērošanas ziņojumu”, kas minēts Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 5. pantā. Tāpēc nav iespējams uzzināt sīkāk 
izstrādātus argumentus, kurus Kopienas likumdevējas iestādes ņem vērā, lai noteiktu, ka 
priekšlikumā ir ievērots subsidiaritātes princips, proti, pamatojumu tam, ka minētā 
priekšlikuma mērķus var sasniegt veiksmīgāk ar Kopienas rīcību, nevis ar dažādu dalībvalstu 
atsevišķu iejaukšanos. Tāpat nav sniegti ne kvalitatīvi, ne kvantitatīvi rādītāji, kā arī nav 
norādīts iespējamais administratīvais vai finanšu slogs, kas izriet no priekšlikuma.

Tāpēc priekšlikumā ir tikai pausts viedoklis, ka „END pārskatīšana un pārskatīšanas laiks 
jāskata plašākā kontekstā saistībā ar ES enerģētikas un klimata pārmaiņu programmu”, ņemot 
vērā, ka „patlaban ES izstrādā tiesību aktu noteikumus, kas ļaus sasniegt vērienīgos 
2020. gada mērķus”. Pamatojoties uz to, priekšlikumā tiek secināts, ka „END lielāku 
saskaņošanu ar šiem mērķiem var panākt, tikai pieņemot Savienības tiesību aktu, kas groza 
END”.

Savukārt Ekonomikas un finanšu ministrija ir publicējusi ziņojumu saistībā ar šajā dokumentā 
analizēto direktīvas priekšlikumu un tajā norāda:
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„Pasākumi valstu nodokļu likmju vienādošanai attiecībā uz konkrētām produktu grupām 
ierobežo iespējas veicināt konkrētu produktu patēriņu. Ietekmes analīzes pētījumā, kas 
pievienots priekšlikumam, skaidroti iemesli, kāpēc valstu nodokļu likmju atšķirība benzīnam 
un dīzeļdegvielai rada noteiktas problēmas. Tomēr šajā analīzē nav iekļauti ne citi produkti, 
ko izmanto kā motordegvielu, ne arī citas produktu grupas. Bez analīzes nav iespējams 
izvērtēt, vai pienākums noteikt valstu nodokļu likmes ir pamatots, ņemot vērā subsidiaritātes 
principu.”

Pamatojuma trūkums apgrūtina Apvienotās komitejas Eiropas Savienībai nostājas 
pieņemšanu attiecībā uz šo priekšlikumu, ņemot vērā iespējamo subsidiaritātes principa 
neievērošanu saistībā ar ES iejaukšanos.
Apvienotā komiteja uzskata, ka Eiropas Komisijai ir jāsniedz pamatojums par to, kāpēc 
kopīgu kompetenci īsteno Eiropas Savienība. Kamēr šāda pamatojuma nav, Apvienotā 
komiteja nevar sniegt labvēlīgu ziņojumu par iniciatīvas atbilstību subsidiaritātes principam.

SECINĀJUMS

Ņemot vērā iepriekš minētos aspektus, Apvienotā komiteja Eiropas Savienībai uzskata, 
ka saistībā ar priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai, Eiropas Komisija nav ievērojusi Protokola par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 5. panta noteikumus, kas 
paredz, ka tiesību aktu projektiem ir pievienots dokuments to aspektu izvērtēšanai, kuri 
ļauj novērtēt subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu.

Tā kā šādi dokumenti ir būtiski, lai novērtētu subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu ievērošanu, to trūkums nozīmē to, ka Apvienotajai komitejai nav iemesla 
uzskatīt, ka Eiropas Komisija ievēro subsidiaritātes un proporcionalitātes principus 
attiecībā uz priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai.


