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ĪSS PAMATOJUMS

I. Komisijas priekšlikums

Pašlaik spēkā esošajā Enerģijas nodokļu direktīvā (END) ir noteiktas minimālās nodokļu 
likmes energoproduktiem, kurus izmanto kā motordegvielu, kā kurināmo un elektroenerģijas 
iegūšanai. Minimālās likmes parasti piemēro atkarībā no patērētā energoprodukta daudzuma.
Komisija uzskata, ka šādai sistēmai var būt negatīvas sekas, jo tā rada stimulus, kuri ir 
pretrunā ES mērķiem klimata pārmaiņu jomā, vai rada traucējumus iekšējā tirgū.

Komisijas mērķis, iesniedzot priekšlikumu direktīvas pārskatīšanai, ir novērst minētās 
negatīvās sekas. Viens no galvenajiem ierosinājumiem ir izveidot jaunu enerģijas nodokļu 
struktūru, sadalot energoproduktu minimālo nodokļu likmi divās daļās:
1) viena būs atkarīga no energoproduktu CO2 emisijas. CO2 nodokli nepiemēros 
energoresursiem, kuri pašlaik vai nākotnē tiks atzīti par tādiem, kas neveicina CO2 emisiju;
2) otrajā daļā ņems vērā enerģijas saturu uz vienu gigadžoulu neatkarīgi no energoprodukta, 
lai stimulētu energotaupību.

Tai pašā laikā šā priekšlikuma mērķis ir pielāgot END citām ES politikas nostādnēm, 
piemēram, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (ETS). Šajā sakarībā Komisija ierosina 
nepiemērot CO2 nodokli iekārtām, uz kurām attiecas ETS, t. i., arī aviācijas nozarē.

Daži citi priekšlikuma aspekti skar transporta politiku, piemēram:
– aizliegums dalībvalstīm piemērot atšķirīgu nodokļa likmi gāzeļļai, kuru izmanto kā 
motordegvielu komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem;
– aizliegums piemērot pazeminātu vispārējā enerģijas patēriņa nodokļa likmi taksometriem, jo 
tā vairs nav savienojama ar tādas politikas mērķiem, kas mudina izmantot alternatīvus 
degvielas un kurināmā veidus, alternatīvus energonesējus un ekoloģiski tīrākus 
transportlīdzekļus pilsētās;
– standarttvertņu un īpašu konteineru definīcijas atjaunināšana.

Visbeidzot Komisija ierosina neaplikt ar nodokli krasta elektroenerģijas pieslēgumus kuģiem, 
kas noenkuroti ostā, un saglabāt pašreizējās dalībvalstu saistības neaplikt ar nodokli degvielu, 
kuru izmanto gaisa un jūras transporta vajadzībām. Attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem 
Komisija ierosina saglabāt pašreizējās normas, kas ļauj dalībvalstīm noteikt pilnīgu vai daļēju 
atbrīvojumu no nodokļiem vai samazinātu nodokļu likmi.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Jānodrošina, ka iekšējais tirgus arī 
turpmāk darbojas pienācīgi jauno prasību 
kontekstā, kas saistītas ar klimata pārmaiņu 
ierobežošanu, atjaunojamu energoavotu 
izmantošanu un enerģijas taupīšanu, kā 
noteikts Eiropadomes 2007. gada 8.–
9. marta un 2008. gada 11.–12. decembra 
sanāksmes prezidentvalsts secinājumos.

(2) Jānodrošina, ka iekšējais tirgus arī 
turpmāk darbojas pienācīgi jauno prasību 
kontekstā, kas saistītas ar klimata pārmaiņu 
ierobežošanu, atjaunojamu energoavotu 
izmantošanu un enerģijas taupīšanu, kā 
noteikts Eiropadomes 2007. gada 8.–
9. marta un 2008. gada 11.–12. decembra 
sanāksmes prezidentvalsts secinājumos.
Tāpēc jānodrošina konsekventa politika 
attiecībā uz energoavotiem atbilstoši šai 
direktīvai, lai izveidotu patiesi vienādus 
noteikumus enerģijas patērētājiem 
neatkarīgi no izmantotā energoavota.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Nodokļu uzlikšana energoproduktiem 
jāīsteno tehnoloģiski neitrāli, lai dotu 
iespēju attīstīties jaunām tehnoloģijām.

Pamatojums

Komisijas politikai jābūt tehnoloģiski pilnīgi neitrālai, lai ļautu attīstīt jaunas tehnoloģijas.
No esošajām tehnoloģijām jāsaglabā tikai visilgtspējīgākās un visefektīvākās.

Grozījums Nr. 3
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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) Enerģijas nodokļu galvenais nolūks ir 
mudināt patērētājus izmantot enerģiju 
efektīvāk un iegūt to ekoloģiski tīrākā 
veidā. Nodokļi, kas saistīti ar CO2 emisiju
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.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Ņemot vērā to, ka jāievieš atbilstoši
noteikumi par enerģijas nodokļiem, katru 
no šiem elementiem aprēķina, pamatojoties 
uz objektīviem kritērijiem, kas nodrošina 
nediskriminējošu režīmu attiecībā uz
dažādiem energoavotiem. Attiecībā uz CO2
nodokļiem par atsauci kalpo CO2 emisija, 
ko izraisa katra attiecīgā energoprodukta 
izmantošana, izmantojot CO2 emisijas 
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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.

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.
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) apakšpunktā 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.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju (13) Attiecībā uz dalībvalstu iespēju 
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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.

piemērot zemāku nodokļu likmi, gāzeļļai, 
ko izmanto kā 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. Tādēļ Komisijai 
vajadzētu analizēt šo diferencēšanu starp 
komerciālu un nekomerciālu 
izmantošanu, lai sniegtu transporta 
uzņēmumiem iespēju pielāgoties izejai no 
pārejas perioda, ja šo diferencēšanu ir 
paredzēts pārtraukt pēc attiecīga ietekmes 
novērtējuma. 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.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
5. pantu noteiktos gadījumos var piemērot 
diferencētās nodokļu likmes. Tomēr, lai 
nodrošinātu konsekventu CO2 cenas 
signālu, dalībvalstu iespējai diferencēt 
valsts nodokļu likmes jābūt ierobežotai un 
attiecināmai tikai vispārējiem enerģijas 
patēriņa nodokļiem. Turklāt iespēja 
taksometru izmantoto motordegvielu 
aplikt ar mazāku nodokļu līmeni vairs 
neatbilst tādu politiku mērķiem, kuras 
veicina alternatīvu degvielu un 
energonesējus, kā arī tīrāku 
transportlīdzekļu izmantošanu pilsētas 
transportā, un tāpēc tā jāsvītro.

(15) Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
5. pantu noteiktos gadījumos var piemērot 
diferencētās nodokļu likmes. Tomēr, lai 
nodrošinātu konsekventu CO2 cenas 
signālu, dalībvalstu iespējai diferencēt 
valsts nodokļu likmes jābūt ierobežotai un 
attiecināmai tikai uz vispārējiem enerģijas 
patēriņa nodokļiem.

Pamatojums

Taksometri jāuzskata par sabiedriskā transporta veidu, kas palīdz samazināt sastrēgumus.



PE472.088v04-00 8/17 AD\884515LV.doc

LV

Tāpēc uz tiem arī turpmāk jāattiecina degvielas nodokļa atvieglojums.

Grozījums Nr. 7

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 drīzumā pieņemta jauna 
lēmuma.

(19) Saskaņā ar Direktīvu 2003/96/EK 
dalībvalstīm ir pienākums atbrīvot no 
nodokļa elektroenerģiju, ko saražo uz kuģa, 
cita starpā uz kuģa, kas noenkurots ostā. 
Dažās ostās pastāv ekoloģiski tīrāka 
alternatīva, jo izmanto krasta 
elektroenerģiju, kas tomēr tiek aplikta ar 
nodokļiem. Lai novērstu degvielas 
izmantošanu elektrības ražošanai uz 
kuģa, kas noenkurots ostā, un ar to 
saistīto vietējo gaisa piesārņošanu, kamēr 
šajā jautājumā nav pieņemti aptverošāki 
noteikumi, dalībvalstīm jāpiešķir 
atbrīvojums no enerģijas nodokļiem krasta 
elektroenerģijas izmantošanai uz kuģiem, 
kuri noenkuroti jūras vai iekšzemes ostā. 
Turklāt ilgāk vairs nebūtu pieļaujama 
elektrības ražošana uz ostā noenkurotiem 
kuģiem, ja tiem ir iespēja izmantot krasta 
energosistēmas elektroenerģiju. 

Pamatojums

Aizliegums izmantot kuģa degvielas krājumus, lai ražotu elektroenerģiju uz ostā 
noenkurotiem kuģiem stiprina Komisijas plānotos atbrīvojumus un palīdzēs samazināt 
piesārņojumu ostās.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai veicinātu iekšzemes ūdensceļu 
izmantošanu, jāļauj dalībvalstīm arī 
turpmāk piemērot labvēlīgu nodokļu 
režīmu attiecībā uz tiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Būtu jāizveido vienlīdzīgi noteikumi 
dažādiem transporta veidiem. Prasība 
piešķirt atbrīvojumus degvielas 
izmantošanai konkrētās nozarēs 
pakāpeniski jāatceļ. Lai nodrošinātu 
Eiropas uzņēmumu un nozaru 
konkurētspēju, tas būtu jāīsteno, veicot 
starptautisku apspriešanos.

Pamatojums

Spēkā esošā prasība piešķirt atbrīvojumus konkrētiem transporta veidiem neatbilst atklāta un 
taisnīga Eiropas transporta tirgus principam. Tomēr ir svarīgi izvairīties no Eiropas 
uzņēmumu konkurētspējas nepietiekamas novērtēšanas, salīdzinot ar starptautisko uzņēmumu 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants - 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2003/96/EK
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kas ievieš ceļu lietošanas 
maksas sistēmu attiecībā uz 
transportlīdzekļiem vai sakabinātiem 
transportlīdzekļiem, kuri paredzēti tikai 
preču pārvadāšanai pa autoceļiem, uzliek 
nodokļus par degvielu, kas izmantota 
šādos transportlīdzekļos, tikai 
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pamatojoties uz vispārējā enerģijas 
patēriņa vērtībām, kas norādītas 
I pielikuma A tabulā.

Pamatojums

Eirovinjetes mērķis bija internalizēt ārējās izmaksas, lai segtu arī izmaksas saistībā ar 
piesārņojumu, ko radījusi preču pārvadāšana pa autoceļiem. Šis grozījums novērš divkāršu 
nodokļu uzlikšanu par piesārņojumu, kas radies, pārvadājot preces pa autoceļiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants - 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/96/EK
5. pants – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam (izņemot 
taksometrus), atkritumu savākšanā, 
bruņotajiem spēkiem un valsts pārvaldei, 
invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

– izmantošanai šādos nolūkos: vietējam 
sabiedriskajam transportam, atkritumu 
savākšanā, bruņotajiem spēkiem un valsts 
pārvaldei, invalīdiem, sanitārajiem 
transportlīdzekļiem;

Pamatojums

Taksometri jāuzskata par sabiedriskā transporta veidu, kas palīdz samazināt sastrēgumus.
Tāpēc uz tiem arī turpmāk jāattiecina degvielas nodokļa atvieglojums.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2003/96/EK
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2013. gada 1. janvāra, 2015. gada 
1. janvāra un 2018. gada 1. janvāra 
minimālie nodokļu līmeņi motordegvielai 
tiek noteikti tā, kā norādīts I pielikuma 
A tabulā.

1. No 2013. gada 1. janvāra, 2015. gada 
1. janvāra un 2018. gada 1. janvāra 
minimālās nodokļu likmes motordegvielai 
tiek noteiktas tā, kā norādīts I pielikuma 
A tabulā.
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2. Dalībvalstis pārejas periodā, kas 
jānovērtē saskaņā ar 29. pantu, var 
diferencēt par degvielu izmantojamās 
gāzeļļas komerciālu un nekomerciālu 
izmantošanu, ja tiek ievēroti Kopienas 
minimālās likmes un par degvielu 
izmantojamās komerciālās gāzeļļas likme 
nav zemāka par valsts nodokļu likmi, kas 
ir spēkā, kā norādīts 1. punktā, neatkarīgi 
no šajā direktīvā noteiktajiem 
izņēmumiem šim izmantošanas veidam.
3. „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 Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko 
izveido sistēmu mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī 
tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 
vienību apstiprināšanai1.
_____________
1 OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts – iii daļa
Direktīva 2003/96/EK
14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) līdz 2020. gada 31. decembrim e) elektroenerģiju, ko tieši nodrošina 
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elektroenerģiju, ko tieši nodrošina kuģiem, 
kuri noenkuroti ostās.

kuģiem, kuri noenkuroti jūras un 
iekšzemes ostās.

Pamatojums

Attiecībā uz šo izņēmumu nav jānosaka termiņš, ja ir vēlēšanās ostu teritorijās ievērojami 
samazināt CO2, sēra un citu kaitīgu vielu emisiju, kas bīstama cilvēku veselībai. Lai veicinātu 
sadarbību starp ostas iestādēm un ieviestu šīs iniciatīvas, jānodrošina labvēlīgāks režīms.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) daļu groza šādi:
e) energoproduktiem un 
elektroenerģijai, ko izmanto pasažieru 
un preču pārvadājumiem pa dzelzceļu, ar 
metro, tramvaju, trolejbusu vai autobusu, 
kā degvielu izmantojot elektroenerģiju, 
dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mainīts Direktīvas 2003/96/EK teksts, to attiecinot arī uz elektriskajiem  
autobusiem un autobusiem, kuros izmanto dabasgāzi un sašķidrināto naftas gāzi. Jāsniedz 
lielākas iespējas dalībvalstīm ieviest nodokļa atbrīvojumus dzelzceļa transportam, metro un 
tramvajiem, kā arī pilsētas autobusiem ar zemu NOX un daļiņu emisiju, kas ir ļoti kaitīga 
sabiedrības veselībai pilsētvidē.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva 2003/96/EK
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēšanas īstenošana Pilnvaru deleģēšana
1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
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piešķirtas pilnvaras pieņemt 2. panta 
5. punktā minētos deleģētos aktus.

aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz 
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai.

2. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 27.a un 
27.b pantā izklāstītos nosacījumus.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2003/96/EK
27.a–27.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēšanas atsaukšana Deleģējuma īstenošana

1. Padome var atsaukt 2. panta 5. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus..

2. Ja Padome ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, tā cenšas 
laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informēt Komisiju, norādot, kuras 
deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas,
kā arī šīs atsaukšanas iespējamos 
iemeslus.

2. Šīs direktīvas 27. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no ..*.

3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz 
attiecīgajā lēmumā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Tas stājas spēkā tūlīt vai 
vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 27. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
likumību.
4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 27. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas 
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Parlamentam un Padomei ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_________________
 OV: lūdzu, ievietojiet šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.

27.b pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Padome var izteikt iebildumus pret 
deleģēto aktu [trijos] mēnešos no tā 
paziņošanas dienas.
2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, 
Padome nav izteikusi iebildumus pret 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā tajā norādītajā dienā.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja Padome informējusi Komisiju, 
ka neparedz izteikt iebildumus.
3. Ja Padome izsaka iebildumus pret 
deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Padome 
pamato iebildumus pret deleģēto aktu.

27.c pants
Informācija Eiropas Parlamentam

Informācija Eiropas Parlamentam
Eiropas Parlamentu informē par to, ka 
Komisija pieņem deleģētus aktus, par 
visiem pret tiem izteiktiem iebildumiem 
vai par to, ka Padome atsauc pilnvaru 
deleģēšanu.”

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2003/96/EK
29. pants – 1. un 2. daļa
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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 ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu un attiecīgā gadījumā 
priekšlikumu par tās grozījumiem. 

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 dalībvalstu noteikto 
energoproduktu un elektroenerģijas 
nodokļu likmi valsts un/vai reģionālajā 
līmenī, minimālo CO2 nodokļu likmi , 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības ietekmi, 
it īpaši attiecībā uz energoefektivitāti, par 
degvielu izmantojamās gāzeļļas 
komerciālas un nekomerciālas 
izmantošanas diferencēšanu un iespējas 
pārtraukt šādu diferencēšanu, 
elektroenerģijas izmantošanu transportā un 
pamatojumu šajā direktīvā noteiktajai 
atbrīvošanai no nodokļa un nodokļa 
samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
degvielu, ko izmanto gaisa un jūras 
pārvadājumos. Šim ziņojumam arī 
pievieno pārskatu par esošajām nodokļu 
politikas normām, kuras iekļautas 
divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu 
nolīgumos. Komisijas ziņojumā ņem vērā 
pienācīgu iekšējā tirgus darbību, nodokļu 
minimālo likmju reālo vērtību un Līguma 
plašākos mērķus. 

Pirmajā ziņojumā novērtē, vai ir 
nepieciešams atcelt atbrīvojumu atbilstoši 
14. panta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktam energoproduktiem, ko 
piegādā izmantošanai kā degvielu gaisa 
satiksmē un satiksmē Kopienas ūdeņos, ja 
ir panākta vienošanās noteikt 
C02 samazināšanas pasākumus gaisa 
satiksmes un jūrniecības nozarē IMO vai 
ICAO organizācijās vai arī atbilstoši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām.
Ja netiek panākts progress starptautiskā 
līmenī, Komisija iesniedz tiesību aktu 
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priekšlikumus CO2 emisijas 
samazināšanai abās nozarēs, ņemot vērā 
oglekļa emisijas pārvirzes risku un 
nozares konkurētspēju.

Pamatojums

Svarīgi, lai ikviens lēmums par gaisa un jūras transporta nozari tiktu pieņemts starptautiskā 
līmenī, lai izvairītos no konkurences kropļojumiem un oglekļa emisijas pārvirzes riska. 
Komisija tiek mudināta darīt visu iespējamo, lai panāktu starptautisku vienošanos, bet 
neizdošanās gadījumā ierosinātu attiecīgos tiesību aktu grozījumus.
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