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Temats: Lūgumraksts Nr. 0068/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Laurent 
Lasselin, par nodokļa ieviešanu ar mērķi samazināt CO2 emisijas un tās absorbēt

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina pieņemt Eiropas Savienības tiesību aktus ar mērķi samazināt 
CO2.emisiju apjomu un pārveidot CO2. Viņš ierosina ieviest papildnodokli, kas papildinātu 
PVN, lai, cik vien tas iespējams, saglabātu sinerģiju starp tādu pasākumu īstenošanu kā 
Eiropas CO2 aģentūras izveide, ieguldījumi jaunajās tehnoloģijās un pasākumi attiecībā uz 
ražošanu un patēriņu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), kas patlaban aptver aptuveni 40 % no ES 
kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām, ir noteikusi ogleklim cenu un parādījusi, ka ir 
izmaksu ziņā lietderīgs instruments, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Pašreizējās 
cenas tomēr ir zemākas, nekā tika paredzēts 2008. gadā, kad tika pieņemts Klimata un 
enerģētikas tiesību aktu kopums, lielākoties to nosaka pēdējo gadu ārkārtas 
makroekonomiskie apstākļi. 

Turklāt ir jāatzīmē, ka ES ETS direktīvā ir noteikts, ka dalībvalstīm vismaz 50 % no izsolēs 
iegūtajiem līdzekļiem ir jāizmanto klimata jomas mērķu īstenošanai.

Turklāt 2011. gada aprīlī Komisija ierosināja pārskatīt Enerģētikas nodokļu direktīvu, lai 



PE494.762v01-00 2/2 CM\911601LV.doc

LV

papildinātu ES ETS un ieviestu izpratni par oglekļa cenu visās ES ekonomikas jomās.  Jauno 
noteikumu mērķis ir pārstrukturēt energoproduktu nodokļu sistēmu un novērst pašreizējo 
nelīdzsvarotību, kā arī ņemt vērā gan produktu izraisītās CO2 emisijas, gan enerģijas saturu 
tajos.

Līdz šim Komisija nav ierosinājusi nodokli par CO2 patēriņu, jo ir sarežģīti to piemērot un 
nodrošināt attiecīgos mērījumus, tādējādi tas kā instruments pilnvērtīgi nedarbotos. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija uzskata, ka patlaban, lai finansētu pasākumus klimata 
jomā, nav nepieciešams ieviest papildu nodokli, kas papildinātu PVN.”


