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Höschele, par oglekļa nodokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir nepieciešams ieviest nodokli par CO2 emisijām. Viņš 
uzskata, ka šāds nodoklis sekmētu emisiju samazināšanos. Savukārt no ieturētajiem 
nodokļiem gūtos ienākumus varētu izmantot pasākumiem, kas vēl vairāk samazinātu CO2
emisijas apjomu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka emisiju izraisītās sekas nedrīkst kaitēt 
nākamajām paaudzēm. Tā kā piesārņojums ir starptautiska mēroga problēma, Eiropas 
Savienībai ir jāuzņemas atbildība šajā jomā un jāveic atbilstīgi pasākumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Eiropas Komisija pateicas lūgumraksta iesniedzējam par iepazīstināšanu ar viņa idejām par 
ES mēroga CO2 nodokļa ieviešanu kā stimulu CO2 emisiju samazināšanai.

Eiropas Komisija uzskata, ka nodoklim, kura pamatā ir CO2 emisijas, tā stimulējošās ietekmes 
dēļ var būt nozīmīga loma dalībvalstu politikā attiecībā uz emisijas samazinājuma panākšanu, 
kas noteikts ES līmenī kopš 2007. gada. Ir svarīgi, lai iekšējais tirgus šajā kontekstā turpinātu 
funkcionēt pareizi. Turklāt savos 2008. gada secinājumos Eiropadome lūdza vairāk pieskaņot 
Enerģijas nodokļu direktīvu1 ES enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķiem1. Ņemot to vērā, 
                                               
1 Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu 
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Komisija ir iesniegusi priekšlikumu par iepriekš minētās direktīvas grozīšanu2.

Priekšlikuma teksts un informācija par to ir pieejama Komisijas tīmekļa vietnē šādā adresē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index
_en.htm.

Priekšlikumā enerģijas nodokļi ir sadalīti divos elementos — viens, kura pamatā ir katra 
energoprodukta izraisītās CO2 emisijas, un otrs, kura pamatā ir enerģijas saturs tajos, — un 
abiem elementiem ir noteikti minimālie nodokļu līmeņi, kas dalībvalstīm ir jāievēro. Ja šāda 
veida sistēma tiktu pieņemta, tā sniegtu tieši tādu stimulu emisiju samazināšanai (un enerģijas 
taupīšanai), kādu ierosina lūgumraksta iesniedzējs.

Tomēr jānorāda, ka, lai pieņemtu šādus direktīvas grozījumus, kādus piedāvā Komisija, ir 
nepieciešams vienprātīgs balsojums ES Padomē, kur pašreiz notiek diskusijas.

Visbeidzot, attiecībā uz iespējamajiem noteikumiem par nodokļu ieņēmumu sadali — tie nav 
nepieciešami, lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus. Tādēļ Komisija nav ierosinājusi šādus 
noteikumus (un tie nav ietverti arī pašreizējā direktīvā). Tādēļ izlemt, kā sadalīt savus nodokļu 
ieņēmumus, paliks katras dalībvalsts ziņā. Dalībvalsts var izlemt, piemēram, pārveidot un 
modernizēt savu nodokļu sistēmu, izmantojot enerģētikas nodokļa ieņēmumus, lai samazinātu 
darbaspēka nodokļus vai lai mudinātu uz rīcību, kas veicina lielāku vides aizsardzību3.

Secinājums
Komisija jau ir ierosinājusi grozījumus ES tiesību aktā, kas, ja tos pieņems, ieviesīs tādu CO2
nodokli, kāds ierosināts lūgumrakstā.

                                                                                                                                                  
uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283, 31.10.2003., 51.–70. lpp).
1 Eiropadome, 2008. gada 13. un 14. marts, Prezidentūras secinājumi (7652/1/08 rev.1, 20/05/2008).
2  COM(2011)169 galīgā redakcija, 13.4.2011.
3 Šādas iespējas, protams, ir jāizmanto saskaņā ar ES tiesību aktiem, tostarp tās noteikumiem par valsts atbalstu.


