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Kopsavilkums 
I Enerģijas nodokļi ir instruments, ko valdības var izmantot ne tikai ieņēmumu 
iekasēšanai, bet arī klimata mērķu atbalstam. Ar šiem nodokļiem var panākt to, ka 
dažādu energoproduktu cenu signāli atspoguļo šo produktu ietekmi uz vidi, un 
uzņēmumi var tikt mudināti izdarīt videi nekaitīgāku izvēli. 

II Enerģijas nodokļu direktīvā ir noteikti minimālie nodokļu līmeņi, lai nodrošinātu 
iekšējā tirgus pareizu darbību, un tos var izmantot arī citu politikas jomu atbalstam, 
piemēram, klimatrīcībai. 

III Komisija 2021. gada jūlijā ierosināja pārskatīt Enerģijas nodokļu direktīvu un 
pieņemt jaunus tiesību aktus, lai atbalstītu ES vērienīgākos 2030. gada klimata mērķus 
un virzītu ES uz klimatneitralitātes sasniegšanu 2050. gadā. Viens no šo priekšlikumu 
nolūkiem ir pielāgošanās klimata mērķiem. 

IV Šā apskata sagatavošanā ir izmantots mūsu iepriekšējais darbs enerģētikas, 
klimata pārmaiņu un nodokļu jomā, kā arī publiski pieejama informācija un īpaši šim 
nolūkam savākti materiāli, kas ļauj labāk izprast enerģijas nodokļus. Mūsu mērķis ir dot 
ieguldījumu pašreizējās debatēs par enerģijas nodokļiem un klimata pārmaiņām. 

V Apskatā galvenā uzmanība ir pievērsta šādiem jautājumiem: 

o pašreizējo enerģijas nodokļu un oglekļa cenu līmeņu saskanība ar klimata 
mērķiem, 

o enerģijas subsīdijas, galveno uzmanību pievēršot zaļā un fosilā kurināmā 
subsīdijām, 

o pašreizējā Enerģijas nodokļu direktīva, kurā ir noteiktas minimālās enerģijas 
nodokļu likmes, un tas, kā Komisijas jaunajā priekšlikumā ir ierosināts novērst 
Direktīvas nepilnības. 

VI Enerģijas nodokļi var būt svarīgs virzītājspēks klimata mērķu sasniegšanā, taču 
dažām nozarēm piešķir ievērojamus samazinājumus un atbrīvojumus. Mūsu apskatā 
esam konstatējuši, ka apmērs, kādā energoresursiem piemēro nodokļus, neatspoguļo 
šo resursu siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
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VII Mēs atzīmējam, ka pēdējos gados energoproduktu cena (atskaitot nodokļus vai 
emisiju tirdzniecības kvotas) nav atspoguļojusi emisiju vidiskās izmaksas. 

VIII Izvērtējot Enerģijas nodokļu direktīvu, Komisija ziņoja par trūkumiem tiesību 
aktos attiecībā uz minimālajiem nodokļiem. Paketē “Gatavi mērķrādītājam 55 %” 
ietverto Komisijas tiesību aktu priekšlikumu mērķi cita starpā ir vērsti uz to, lai 
enerģijas nodokļus saskaņotu ar enerģijas saturu un lai emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma aptvertu vairāk nozaru. 

IX Enerģijas subsīdijas var izmantot, lai veidotu mazāk oglekļietilpīgu ekonomiku. 
Savukārt fosilā kurināmā subsīdijas kavē efektīvu enerģētikas pārkārtošanu, un pēdējās 
desmitgades laikā tās ir saglabājušās relatīvi nemainīgas, neraugoties uz Komisijas un 
dažu dalībvalstu apņemšanos pakāpeniski izbeigt šo subsīdiju piešķiršanu. 

X Mēs atzīmējam izaicinājumus, ar kādiem Eiropas Savienība saskaras tiesību aktu 
pārskatīšanā: 

o konsekvences nodrošināšana nozarēm un energonesējiem, pret kuriem iepriekš 
izturējās labvēlīgāk, 

o fosilā kurināmā subsīdiju samazināšana, 

o klimata mērķu saskaņošana ar sociālajām vajadzībām. 

Šie izaicinājumi būs jārisina visām iestādēm, panākot vienprātību nodokļu jautājumos. 
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Ievads 

Enerģijas nodokļu politika klimatrīcības atbalstam 

01 Enerģijas nodokļi ir budžeta instruments, ko var izmantot arī zaļākas enerģijas 
izvēles stimulēšanai. ES-27 dalībvalstīs enerģijas nodokļi veido vairāk nekā trīs 
ceturtdaļas no kopējiem vides nodokļiem (sk. 1. attēlu). Eiropas zaļā kursa īstenošanas 
gaitā Komisija plāno enerģijas nodokļus saskaņot ar klimata mērķiem. 

1. attēls. ES-27 enerģijas nodokļi un oglekļa cenas noteikšana 
salīdzinājumā ar citiem vides nodokļiem 

 
Piezīme. Eurostat dati par vides nodokļiem ietver ETS ieņēmumus, kuri uzskaitīti kā nodokļi nacionālajos 
kontos. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX), 2019. gada 
dati. 

258 mljrd. EUR 10 mljrd. EUR62 mljrd. EUR

78 % 19 % 3 %

Enerģijas nodokļi un oglekļa cenas 
noteikšana

→ energoproduktiem transporta 
vajadzībām

→ energoproduktiem 
stacionāriem nolūkiem

→ siltumnīcefekta gāzēm

Transporta nodokļi
atskaitot transporta degvielas 
nodokļus

→ nodokļi, kas saistīti ar 
mehānisko transportlīdzekļu 
īpašumtiesībām un izmantošanu

→ ar transporta pakalpojumiem 
saistītie nodokļi (piemēram, 
aviopasažieru nodoklis, lidojumu 
nodevas)

Citi piesārņojuma/resursu nodokļi
atskaitot CO2 nodokļus

→ resursu nodokļi: par dabas 
resursu ieguvi/izmantošanu 
(piemēram, medību vai zvejas 
licences)

→ piesārņojuma nodokļi: par 
emisijām gaisā vai ūdenī, cieto 
atkritumu apsaimniekošanu, 
troksni

Vides nodokļi 330 mljrd. EUR
nodokļi par preces vai pakalpojuma negatīvo ietekmi uz vidi

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/272aadca-bd7a-4058-b637-be01c25f2578?lang=en
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02 Enerģijas nodokļi un oglekļa emisijas kvotas balstās uz1 

o energoproduktiem transporta vajadzībām (piemēram, benzīns, gāzeļļa, 
dabasgāze, petroleja vai degvieleļļa); 

o energoproduktiem stacionāriem nolūkiem (piemēram, degvieleļļa, dabasgāze, 
ogles, kokss, biodegviela, elektroenerģija); 

o siltumnīcefekta gāzēm – degvielas oglekļa saturu. Eurostat datos par šiem 
nodokļiem ir ieskaitīti ieņēmumi no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) 
atļaujām, ja šie ieņēmumi nacionālajos kontos ir uzskaitīti kā nodokļi). 

03 Enerģijas nodokļiem un oglekļa cenas noteikšanai var būt dažādi veidi: 

o speciāli nodokļi par degvielas izmantošanu (galvenokārt akcīzes nodokļi), ar ko 
parasti nosaka nodokļa likmi par fizisku vienību (litru vai kilogramu) vai par 
enerģijas vienību (kilovatstundu vai gigadžoulu); 

o konkrēti oglekļa nodokļi, ar ko parasti nosaka nodokļa likmi enerģijas patēriņam, 
pamatojoties uz oglekļa saturu; 

o emisijas kvotas, ko tirgo emisijas kvotu tirdzniecības sistēmās. 

04 Enerģijas subsīdijas var būt 

o tiešas: izmaiņas faktiskajās nodokļu likmēs (piemēram, nodokļu atlaides un 
nodokļu kredīti); dotācijas un garantijas, ar kurām tiek stimulēta viena 
energoresursa izmantošana pretstatā citiem; 

o netiešas: tirgus intervence (piemēram, kvantitatīvi eksporta vai importa 
ierobežojumi, administratīva cenas noteikšana), atļauju un licenču zemākas cenas 
noteikšana, preferenciāli aizdevumu procenti, riska pārnese, ignorēti vai 
pietiekami nenovērtēti ārēji faktori (siltumnīcefekta gāzu emisijas, piesārņojums, 
atkritumi, dabas resursu noplicināšana).  

                                                      
1 Eurostat, Environmental taxes – A statistical guide, 2013. gada izdevums. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF.pdf/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?t=1414782946000
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05 ES nav enerģijas subsīdiju standarta definīcijas. ESAO plaši definē enerģijas 
subsīdijas2 kā pasākumus, ar kuriem patēriņa cenas tiek turētas zem tirgus līmeņa, 
ražotāju cenas tiek turētas virs tirgus līmeņa vai tiek samazinātas patērētāju vai 
ražotāju izmaksas. 

06 Enerģijas nodokļu politika ir viens no vairākiem instrumentiem, ko var izmantot, 
lai sasniegtu klimata mērķus. Citi instrumenti ir tiesību akti, kuros izvirza mērķus 
(piemēram, kopīgo centienu tiesību akti par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta 
gāzu (SEG) emisiju mērķrādītājiem3), regulatīvi standarti (piemēram, attiecībā uz 
transportlīdzekļu emisijām) un finansēšanas shēmas (piemēram, energoefektivitātes 
investīcijas). 

ES mērķrādītāji un apņemšanās 

07 Atbilstoši Eiropas zaļajam kursam Eiropas Klimata aktā4 kā starpposma 
mērķrādītājs 2030. gadam ir noteikts SEG minimālais neto samazinājums par 55 % 
(salīdzinājumā ar 1990. gadu), kas ir vairāk nekā iepriekšējais 40 % mērķrādītājs. 
Komisija 2021. gada 14. jūlijā publicēja priekšlikumus, kuru mērķis ir klimata, 
enerģētikas, transporta un nodokļu politikas saskaņošana ar jauno 2030. gada klimata 
starpposma mērķrādītāju jeb tā dēvēto paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %”5. Tajā ir 
iekļauti arī augstāki atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes mērķrādītāji 
(sk. 2. attēlu). 

                                                      
2 ESAO, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005. 

3 Komisijas tīmekļa vietne. Jautājumi un atbildes par Kopīgo centienu regulu. 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un 
(ES) 2018/1999 (“Eiropas Klimata akts”) (OV L 243, 9.7.2021., 1. lpp.). 

5 Komisijas tīmekļa vietne. Preses relīze par Eiropas zaļo kursu.  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264012059-en.pdf?expires=1624959352&id=id&accname=oid040561&checksum=F97FB63CABD1BA0CB1E818C03E241845
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264012059-en.pdf?expires=1624959352&id=id&accname=oid040561&checksum=F97FB63CABD1BA0CB1E818C03E241845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
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2. attēls. Atjauninātie klimata mērķrādītāji 

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 
82. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES)2018/2002 (2018. gada 11. decembris), ar ko 
groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (OV L 328, 21.12.2018., 210. lpp.). 

** Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz atjaunīgo energoresursu 
enerģijas izmantošanas veicināšanu, COM(2021) 557 final, un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija), COM(2021) 558 final. 

Avots: ERP, pamatojoties uz minētajiem tiesību aktiem un tiesību aktu priekšlikumiem. 

08 2009. gadā G20 aicināja līdz 2020. gadam pakāpeniski izbeigt fosilā kurināmā 
subsīdijas6. ES un dažas tās dalībvalstis ir apņēmušās līdz 2025. gadam pakāpeniski 
izbeigt neefektīvās fosilā kurināmā subsīdijas7. Komisija arī apņēmās sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM)8, kurus paredzēts sasniegt līdz 2030. gadam, 
tostarp 7. IAM attiecībā uz pieejamu un tīru enerģiju un 12.C IAM attiecībā uz tādu 
fosilā kurināmā subsīdiju racionalizāciju, kuras ir neefektīvas un veicina izšķērdīgu 
patēriņu. 

                                                      
6 G20 valstu vadītāju paziņojums, Pitsburgas samits, 2009. gada septembris. 

7 G7 valstu vadītāju Isešimas deklarācija, G7 samits Isešimā, 2016. gada 26. un 27. maijs. 

8 https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en 

Spēkā esošie
tiesību akti*

32 %

32,5 % – primārās 
enerģijas patēriņš 

un galapatēriņš

Iepriekšējā 
apņemšanās: 

SEG 
samazinājums 

par 40 % Ierosinātie
tiesību akti**

40 %

39 % – primārās 
enerģijas patēriņš 
36 % – enerģijas 

galapatēriņš

Pašreizējā 
apņemšanās: 

SEG 
samazinājums 

par 55 %

Atjaunīgās enerģijas īpatsvars

Energoefektivitātes uzlabojums salīdzinājumā ar 2030. gada 
pamatscenāriju

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-Pittsburgh-Leaders-Declaration.pdf
https://www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-Pittsburgh-Leaders-Declaration.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
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09 2013. gadā Komisija 7. vides rīcības plānā ierosināja līdz 2020. gadam novirzīt 
nodokļus no darbaspēka uz vidi9, lai atbalstītu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Praksē 
kopš 2016. gada vides nodokļu īpatsvars kopējos nodokļu ieņēmumos ir nedaudz 
samazinājies, savukārt darbaspēka nodokļu īpatsvars ir nedaudz palielinājies 
(sk. 3. attēlu). 

3. attēls. Vides un darbaspēka nodokļu īpatsvars kopējos nodokļu 
ieņēmumos (2008.–2019. gads) 

 
Piezīme. Eurostat dati par vides nodokļiem ietver ETS ieņēmumus, kuri uzskaitīti kā nodokļi nacionālajos 
kontos. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX), un 
pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem, Taxation trends. 

                                                      
9 Šī apņemšanās ir daļa no 6. prioritārā mērķa, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 

Lēmumā Nr. 1386/2013/ES (2013. gada 20. novembris) par vispārējo Savienības vides 
rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” 
(OV L 354, 28.12.2013.). 

6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9

52,3 52,1
51,6 51,5 51,5 51,7 51,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vides nodokļi Darbaspēka nodokļi

7. vides rīcības programma 
2013

0

2

4 

6 

50

52

% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem

8 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_TAX__custom_696924/default/table
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5b94e4e-d4f1-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013D1386
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ES tiesību akti par enerģijas nodokļiem, oglekļa cenas 
noteikšanu un enerģijas subsīdijām 

10 ES pilnvaras netiešo nodokļu jomā ietver PVN un akcīzes nodokļu koordinēšanu, 
saskaņošanu un tuvināšanu, jo šie nodokļi var ietekmēt vienoto tirgu. Nodokļu 
piemērošana ir ES politikas joma, kurā lēmumu pieņemšana notiek uz vienprātības 
pamata10. 

11 ES Enerģijas nodokļu direktīvā11 (END) ir noteikts minimālais nodokļu līmenis 
dažiem energoproduktiem un nozarēm. Direktīvas galvenais mērķis ir saskaņot valstu 
tiesību aktus, lai izvairītos no iekšējā tirgus izkropļojumiem. 

12 Šajā kontekstā svarīga ir arī ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) 
direktīva12. Tajā ir noteikts, ka oglekļa cenu piemēro galvenokārt emisijām, ko rada 
iekārtas elektroenerģijas ražošanas nozarē un energoietilpīgā rūpniecībā, tādējādi 
stimulējot šo nozaru uzņēmumus samazināt emisijas. Tādējādi oglekļa cenu nosaka 
tirgus. 

13 Dažas enerģijas subsīdijas var izpausties kā valsts atbalsts, bet tas principā ir 
pretrunā ES iekšējā tirgus noteikumiem. Komisijai ir pilnvaras lemt, vai šādas subsīdijas 
ir valsts atbalsts un vai tas sader ar ES iekšējā tirgus noteikumiem. Lai palīdzētu 
sagatavot šādus lēmumus, Komisija ir pieņēmusi Pamatnostādnes par valsts atbalstu 
vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam13. 2021. gada jūnijā Komisija 
sagatavoja jauna dokumenta projektu – pamatnostādnes par valsts atbalstu klimatam, 
vides aizsardzībai un enerģētikai 2022. gadam14. 

                                                      
10 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei, Virzība uz efektīvāku 

un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanu ES nodokļu politikā, COM(2019) 8 final. 

11 Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas 
noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283, 
31.10.2003.). 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, un kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2018. gadā 
(OV L 275, 25.10.2003.). 

13 Komisijas paziņojums, Pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 
2014.–2020. gadam (2014/C 200/01) (OV C 200, 28.6.2014., 1. lpp.). 

14 Komisijas paziņojums Pamatnostādnes par valsts atbalstu klimatam, vides aizsardzībai un 
enerģētikai 2022. gadam (projekts). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1633697649501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
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14 Priekšlikumam pieņemt paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” cita starpā ir šādi 
mērķi: 

o izveidot visaptverošāku enerģijas nodokļu bāzi un palielināt minimālās enerģijas 
nodokļu likmes, izdarot grozījumus END; 

o izvērst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, iekļaujot tajā arī citas nozares, tostarp 
autotransportu un ēkas; 

o izveidot oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, lai tādējādi būtu atspoguļotas 
importa SEG emisijas kā alternatīva bezmaksas emisijas kvotām Eiropas Savienībā. 
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Apskata tvērums un pieeja 
15 Šajā apskatā analizēts, kā enerģijas nodokļi, oglekļa cenas noteikšana un enerģijas 
subsīdijas palīdz sasniegt ES klimata mērķus. Mēs izskatījām attiecīgos ES tiesību aktus, 
īpaši spēkā esošo Enerģijas nodokļu direktīvu (END) un Komisijas priekšlikumu attiecībā 
uz END atjaunināšanu. Apskats aptver laikposmu no 2008. gada līdz 2021. gada jūlijam. 
Esam ņēmuši vērā arī papildu datus, kas tapa pieejami pēc 2021. gada jūlija attiecībā uz 
ES emisiju atļauju cenu (laikā līdz 2021. gada 30. novembrim) un attiecībā uz enerģijas 
subsīdijām (2021. gada oktobra dati). 

16 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas sagatavots, galvenokārt izmantojot 
publiski pieejamo informāciju vai materiālus, kuri vākti īpaši šim nolūkam. Mēs 
izskatījām spēkā esošos un ierosinātos ES tiesību aktus, pamatnostādnes, izvērtējumus, 
uzraudzības ziņojumus, nacionālos enerģētikas un klimata plānus (NEKP), starptautisko 
organizāciju, NVO un valsts iestāžu pētījumus un ziņojumus, kā arī Eiropas Komisijas 
sagatavotus ziņojumus vai tās uzdevumā sagatavotus ziņojumus. Analizējām 
Eurostat datus, kā arī starptautisko iestāžu un dažu valsts iestāžu datus. Apspriedām šā 
apskata tēmas ar Komisijas darbiniekiem, attiecīgajām NVO un domnīcām. Apskata 
sagatavošanā izmantoti arī citi ERP ziņojumi, akadēmiskas publikācijas un cita publiski 
pieejama informācija. 

17 Mūsu apskats nāk klajā neilgi pēc nesen publicētās Komisijas paketes “Gatavi 
mērķrādītājam 55 %”. Mūsu mērķis ir sniegt neatkarīgu viedokli par enerģijas 
nodokļiem, ko varētu izmantot likumdošanas debatēs. 

18 Apskatam ir trīs daļas: 

o pašreizējie enerģijas nodokļu līmeņi dalībvalstīs un oglekļa cenas noteikšanas 
instrumenti, kā arī veidi, kādos šie abi elementi veicina klimata mērķu 
sasniegšanu, 

o enerģijas subsīdijas un kā tās stimulē klimatrīcību, 

o END direktīvas devums klimata mērķu sasniegšanā. 
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Pašreizējie enerģijas nodokļi un oglekļa 
cenas noteikšana 

Nodokļu piemērošana un energoefektivitāte 

19 2019. gada novērtējumā par progresu virzībā uz 2020. gada valsts 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanu15 Komisija noteica galvenos enerģijas 
ietaupījumu virzītājspēkus. Saskaņā ar šo novērtējumu energoefektivitātes pienākuma 
shēmas nodrošināja 36 % no paziņotajiem enerģijas ietaupījumiem. Enerģijas nodokļu 
pasākumi, kas pārsniedza ES minimālo likmi, bija otrs galvenais virzītājspēks, proti, 
16 % no kopējā paziņotā enerģijas ietaupījuma. 

20 Enerģijas nodokļi var būt svarīgs faktors klimata mērķu sasniegšanā16. Četras 
dalībvalstis nacionālajos enerģētikas un klimata plānos (NEKP) izteica skaitļos plānoto 
enerģijas nodokļu pasākumu ietekmi. Šajos plānos minētās aplēses ir robežās no 4 % 
līdz 32 % no kopējā paredzamā enerģijas ietaupījuma (32 % Vācijā, 14 % Lietuvā, 10 % 
Somijā un 4 % Čehijā). 

21 ESAO ir sniegusi pierādījumus par nodokļu piemērošanas un 
IKP energointensitātes negatīvu korelāciju17 un ir secinājusi, ka valstīs ar augstākiem 
enerģijas nodokļiem parasti ekonomika ir mazāk energoietilpīga18. Mēs sagatavojām 
līdzīgu novērtējumu attiecībā uz ES dalībvalstīm un konstatējām līdzīgu saikni. 

                                                      
15 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, 2019. gada novērtējums par 

dalībvalstu progresu virzībā uz nacionālo 2020. gada energoefektivitātes mērķrādītāju 
sasniegšanu un Direktīvas 2012/27/ES (Energoefektivitātes direktīva) īstenošanu, kā prasīts 
Energoefektivitātes direktīvas 24. panta 3. punktā, COM(2020) 326 final. 

16 https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019–24-and-
taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en 

17 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity 

18 ESAO, Taxing energy use 2019, 2019. gada oktobris. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-contentLV/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-contentLV/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-contentLV/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-contentLV/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-and-taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-and-taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity
https://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-efde7a25-en.htm
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Nodokļi konkrētās nozarēs un konkrētiem produktiem 

22 Nesenā pētījumā ir aprēķināta vidējā ES enerģijas nodokļu likme, kas ir 
25 EUR/MWh, un faktiskā nodokļu likme (ņemot vērā nodokļu atlaides, kredītus un 
samazinājumus), un tā ir 18 EUR/MWh19. Sagatavojot ietekmes novērtējumu 
END pārskatīšanas priekšlikumam20, Komisija publicēja faktiskās nodokļu likmes 
atsevišķiem degvielas veidiem dažās nozarēs, bet ne kopējās faktiskās nodokļu likmes 
katrā nozarē. 

23 4. attēlā ir parādīti dažādu nozaru vidējie enerģijas nodokļi, ko aprēķina, 
attiecīgos kopējos enerģijas nodokļu ieņēmumus dalot ar kopējo enerģijas patēriņu 
attiecīgajā nozarē. Pamatojoties uz Komisijas uzdevumā sagatavotajā Trinomics 
ziņojumā21 dotajiem datiem, vidējie enerģijas nodokļi iev,ērojami atšķiras, proti, 
starptautiskajam gaisa transportam tie ir nulle, bet lielākie nodokļi tiek piemēroti 
autotransportam – 50 EUR. 

                                                      
19 Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 

investments, 2020. gada oktobris. 

20 Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko pārkārto Savienības regulējumu par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pārstrādāta redakcija), 
COM(2021) 563 final. 

21 Sk. 19. zemsvītras piezīmi.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
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4. attēls. Enerģijas nodokļi dažādās nozarēs (EUR/MWh) 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government 
interventions on investments - Final Report Energy Taxes, 2020. gada oktobris, 22. lpp. 

24 Energoproduktu vidējās nodokļu likmes svārstās no 1,7 EUR/MWh līdz 
107,8 EUR/MWh (sk. 5. attēlu). Šīs atšķirības neatspoguļo oglekļa dioksīda emisiju 
efektivitāti. Akmeņoglēm piemēro mazāku nodokli nekā dabasgāzei (kas ir efektīvāka 
oglekļa emisiju ziņā), un dažiem fosilā kurināmā veidiem piemēro ievērojami mazāku 
nodokli nekā elektroenerģijai (ko varētu ražot no energoresursiem ar nelielu oglekļa 
saturu). 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en


 17 

 

5. attēls. Dažādu energoproduktu nodokļi (EUR/MWh)  

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government 
interventions on investments - Final Report Energy Taxes, 2020. gada oktobris, 25. lpp. 

Oglekļa cenas noteikšana 

25 Starptautiskās iestādes22 norāda, ka atbilstošas cenas noteikšana oglekļa 
emisijām veicina klimata mērķu sasniegšanu un var būt efektīvs līdzeklis emisiju 
samazināšanai. Atbilstoša cena nozīmē arī to, ka piesārņotāji sedz izmaksas, ko 
sabiedrībai rada emisijas no enerģijas izmantošanas. Oglekļa emisiju cenu var noteikt, 
piemērojot tiešus oglekļa nodokļus un akcīzes nodokļus (kuriem var aprēķināt netiešo 
oglekļa nodokļa ekvivalentu) vai izmantojot tādas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
kā ES ETS. 

                                                      
22 SVF Fiscal Monitor, How to mitigate climate change, 2019. gada oktobris; ESAO, Effective 

Carbon Rates 2021, 2021. gada maijs; Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA), Energy 
Policy Reviews; Pasaules Banka, tīmekļa vietne. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#WhyCarbonPricing
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26 Ziņojumā par ilgtspējīgu finansējumu23 mēs ieteicām Komisijai apzināt papildu 
pasākumus, kuru mērķis būtu nodrošināt, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju cenas labāk 
atspoguļo šo emisiju izmaksas vides jomā. 

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) nozares par daļu emisiju 
saņem bezmaksas kvotas 

27 ES ETS attiecas uz elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas nozarēm, 
energoietilpīgām nozarēm un ES iekšējo komerciālo aviāciju. Ar ETS tiek ierobežotas šo 
nozaru kopējās emisijas. Atbilstoši šai sistēmai uzņēmumiem ir jāiegūst emisijas kvotas, 
kas ir līdzvērtīgas to SEG emisijām. Parasti kvotas iegādājas izsolē, bet tās piešķir bez 
maksas energoietilpīgām nozarēm (piemēram, tērauda un cementa ražošanai) un 
elektroenerģijas ražošanas nozares modernizēšanai dažās dalībvalstīs. 2020. gada 
ziņojumā par ES ETS24 mēs atzīmējām, ka bezmaksas kvotu piešķiršana nav pietiekami 
mērķtiecīga, lai atspoguļotu oglekļa emisiju pārvirzes risku. Saskaņā ar 2018. gadā 
pārskatītajiem ES ETS tiesību aktiem bezmaksas kvotu sistēma ir pagarināta vēl uz 
desmit gadiem25. 

Tiešus oglekļa nodokļus piemēro biežāk, taču stāvoklis dažādās 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras 

28 Laika gaitā arvien vairāk ir izmantoti tieši oglekļa nodokļi, kas tieši atbilst 
CO2 emisiju cenai. 2008. gadā septiņas dalībvalstis piemēroja tiešus oglekļa nodokļus. 
Pašlaik šāds nodoklis ir 14 ES dalībvalstīs (sk. 6. attēlu), taču tā apmērs dalībvalstīs 
ievērojami atšķiras. Polijā tas ir viszemākais – 0,1 EUR uz tonnu CO2, Zviedrijā – 
100 EUR uz tonnu CO2. Šos nodokļus parasti nepiemēro nozarēs, uz kurām jau attiecas 
ES ETS. Vislielākais kopējo aptverto emisiju īpatsvars ir Īrijā (49 %), kam seko Dānija un 
Zviedrija (40 %). 

                                                      
23 ERP, īpašais ziņojums Nr. 22/2021 “Ilgtspējīgs finansējums: vajadzīga saskaņotāka ES rīcība, 

lai finansējumu novirzītu ilgtspējīgiem ieguldījumiem”, 2021. gada septembris. 

24 ERP īpašais ziņojums Nr. 18/2020 “ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma: kvotu bezmaksas 
piešķiršana ir jāizmanto mērķtiecīgāk”, 2020. gada septembris. 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes  Direktīva (ES) 2018/410 (2018. gada 14. marts), ar ko 
groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un 
investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814 (OV L 76, 19.3.2018., 
3. lpp.). 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=59378
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=54392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018L0410
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6. attēls. Tieši oglekļa nodokļi Eiropas Savienībā

Piezīme. Dati par aptverto SEG īpatsvaru vēl nav pieejami par Vāciju, Nīderlandi un Luksemburgu, jo tās 
oglekļa nodokli ieviesa 2021. gadā. 

Avots: ERP, pamatojoties uz datiem, kas iegūti no Tax foundation, Taxes in Europe database un ESAO, 
kuras dati izmantoti, lai noteiktu nozares, kurās piemēro tiešu oglekļa nodokli Igaunijā un Polijā. 
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https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2020/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-taxation/tedb-taxes-europe-database_en
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-estonia.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-poland-2012_eco_surveys-pol-2012-en#page90
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Salīdzinošā novērtēšana kā instruments nodokļu līmeņa 
izvērtēšanai 

Dalībvalstu nodokļi un ETS kvotu cenas 

29 ESAO nesen ir salīdzinājusi valstu oglekļa cenas ar dažādām oglekļa izmaksām26: 

o 30 EUR/tonna CO2 – cenu atskaites punkts, kas vēsturiski ir tuvu zemākajai 
robežai. CO2 cenas, kas zemākas par šo atskaites punktu, nestimulē būtisku 
samazinājumu; 

o 60 EUR/tonna CO2 – 2020. gadā izdarīta oglekļa izmaksu aplēse, kas atrodas 
diapazona vidusdaļā un kas arī atspoguļo 2030. gadam izdarīto oglekļa izmaksu 
aplēsi, kura būs tuva zemākajai robežai. Oglekļa cena, kas 2030.–2040. gadā būs 
60 EUR uz vienu tonnu CO2, atbilst lēnai dekarbonizācijai; 

o 120 EUR/tonna CO2 – oglekļa cenas centrālā aplēse, kas jānodrošina 2030. gadā, 
lai līdz gadsimta vidum panāktu dekarbonizāciju. ESAO atzīmē, ka 120 EUR vairāk 
atbilst jaunākajām aplēsēm par kopējām oglekļa izmaksām, kas rodas sabiedrībai. 

30 ES dalībvalstīs piemērotie nodokļu līmeņi attiecībā uz tādas enerģijas 
izmantošanu, kas nav autotransporta degviela (sk. 4. un 5. attēlu), ir mazāki par 
30 EUR par tonnu CO2, un tas ir līmenis, ko ESAO atzīst par tādu, kurā sākas emisiju 
samazināšanas centieni. 

31 ES ETS pamatā ir ilgtermiņa plāns, saskaņā ar kuru paredzēts pakāpeniski 
pazemināt augšējo robežu kopējām emisijām ETS nozarēs. Tātad tiek sagaidīts cenas 
pieaugums, kas varētu mudināt uzņēmumus rīkoties ātrāk. ES ETS emisijas kvotu cena 
laika gaitā ievērojami mainījusies (sk. 7. attēlu). Lai gan laikā no 2008. līdz 2020. gadam 
ES ETS cena bija mazāka nekā ESAO noteiktais zemākais atskaites punkts, ETS aptvertās 
CO2 emisijas samazinājās par aptuveni 40 %27. Kopš tā laika ES ETS cena ir 
palielinājusies: 2021. gada novembra beigās emisijas kvotas cena sasniedza vairāk nekā 
70 EUR. 

                                                      
26 ESAO, Effective carbon rates 2021, 2021. gada maijs. 

27 Pamatojoties uz EVA datiem. 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1
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7. attēls. Emisijas kvotu cenas dinamika 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Sandbag carbon price viewer un EU ETS data viewer 

Nozares, kurās ir vajadzīga augstāka oglekļa cena 

32 CO2 cena, kas samazinātu fosilā kurināmā konkurences priekšrocības, atšķiras 
atkarībā no attiecīgās saimnieciskās darbības nozares un tehnoloģijas (sk. 8. attēlu). 
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) ir 
aprēķinājis, ka mazoglekļa tehnoloģijas dārgākas izmaksas cementa nozarē izlīdzinātos, 
ja oglekļa cena būtu 40 līdz 80 EUR par tonnu CO2, savukārt tērauda nozarē likmei 
vajadzētu būt no 50 līdz 90 EUR par tonnu CO228. Pamatojoties uz Starptautiskās 
Enerģētikas aģentūras datiem, mēs aplēsām, ka oglekļa cenai vajadzētu pārsniegt 
70 EUR par tonnu CO2, lai stimulētu ilgtspējīgas aviācijas degvielas izmantošanu un 
investīcijas pētniecībā un izstrādē saistībā ar mazoglekļa tehnoloģiju aviācijas jomā. 

                                                      
28 IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, 2019. gada oktobris. 
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https://sandbag.be/index.php/carbon-price-viewer/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201910-ST0619-CCfDs_0.pdf
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8. attēls. Aplēstā oglekļa cena, pie kādas mazoglekļa tehnoloģijas 
dārgākās izmaksas izlīdzinātos ar fosilā kurināmā konkurences 
priekšrocībām 

Avots: ERP, pamatojoties uz Cordis datiem, Komisijas tīmekļa vietni un ICCT – attiecībā uz rūpniecības 
emisiju intensitāti; IDDRI dati un pašu aprēķins, pamatojoties uz Starptautiskās Enerģētikas 
aģentūras (IEA) datiem, vidējo naftas cenu un vidējo EUR/USD maiņas kursu 2021. gada jūnijā – attiecībā 
uz izlīdzinājuma cenu. 

33 Tomēr nodokļu piemērošana ir tikai viens valstu valdību reakcijas elements. 
ES jau pastāv nozaru regulējums un noteikumi, piemēram, gaisa kvalitātes standarti un 
transportlīdzekļu emisiju ierobežojumi. Dalībvalstīm ir īpaša klimatam labvēlīgāka 
politika, piemēram, Francija nesen ir ierosinājusi aizliegt tuvos lidojumus ar gaisa 
transportu maršrutos, kur pastāv alternatīvas dzelzceļa līnijas. 
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Nodokļu sociālie aspekti 

34 Enerģijas nodokļu ietekme uz mājsaimniecībām var būt ievērojama, un tā var 
izraisīt pretestību pret enerģijas nodokļiem. Komisija ir izpētījusi, ka summas, ko 
mājsaimniecības tērē enerģijai (gan apkurei, gan transportam), dalībvalstīs ievērojami 
atšķiras. Visnabadzīgākās mājsaimniecības – tās, kurās ienākumu sadalījums ir 
zemākajā desmitdaļā, – Luksemburgā, Maltā, Somijā un Zviedrijā enerģijai tērē mazāk 
nekā 5 % no saviem ienākumiem, savukārt Čehijā un Slovākijā – vairāk nekā 20 %29. 

35 Lai mazinātu pretestību pret nodokļu reformām, starptautiskās organizācijas30 ir 
ieteikušas nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz nodokļu reformu iemesliem un 
ieņēmumu izmantošanu, citu nodokļu samazināšanu un pārdales pasākumiem (sk. arī 
1. izcēlumu). Pētījumi31 liecina, ka ieņēmumu iezīmēšana var veicināt oglekļa nodokļu 
pieņemšanu. 

1. izcēlums. Enerģijas nodokļu reformu noraidīšana 

Francija ieviesa oglekļa nodokli 2014. gadā, lai atbalstītu klimata mērķus, un tika 
noteikts nodokļu palielināšanas grafiks. 2018. gadā, kad visā pasaulē cēlās naftas 
cenas, enerģijas cena nekontrolēti pieauga un sākās pilsoņu nemieri jeb tā dēvētā 
dzelteno vestu kustība. Tā rezultātā valdība oglekļa nodokli iesaldēja. Francijas 
Cour des comptes32 2019. gada ziņojumā bija ieteikts atgriezties pie plānotā 
oglekļa nodokļa palielinājuma un papildus paredzēt arī citus pasākumus, 
piemēram, kompensācijas visvairāk skartajām mājsaimniecībām. 

  

                                                      
29 Komisijas dienestu darba dokuments, Energy prices and costs in Europe, 3./6. daļa, 

SWD(2020) 951 final, 2020. gada oktobris. 

30 ESAO, vides darba dokumenti Nr. 168, Designing fossil fuel subsidy reforms in OECD and 
G20 countries: A robust sequential approach methodology, 2020. gada oktobris, Klimata 
pārmaiņu ekonomikas un politikas centrs un Grantham klimata pārmaiņu un vides 
pētniecības institūts, How to make carbon taxes more acceptable, 2017. gada decembris, 
un Komisijas tīmekļa vietne – zaļo nodokļu konference. 

31 Turpat. 

32 Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au 
défi de l’urgence climatique - Synthèse, 2019. gada septembris. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0951&from=EN
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2017/12/How-to-make-carbon-taxes-more-acceptable.pdf
https://ec.europa.eu/environment/events/conference-green-taxation-build-fairer-more-resilient-economies_en#:%7E:text=The%20conference%20%E2%80%9CGreen%20Taxation%20to,online%20on%204%20February%202021.&text=The%20conference%20will%20be%20of,in%20business%20and%20civil%20society
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-synthese-CPO-fiscalite-environnementale.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-synthese-CPO-fiscalite-environnementale.pdf
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Enerģijas subsīdijas 
Enerģijas subsīdiju veidi 

36 Enerģijas subsīdijām var būt dažādi veidi: atbalsts nodokļu izdevumiem 
(piemēram, nodokļu kredītiem un atlaidēm), ieņēmumiem vai cenām, tiešie pārvedumi 
vai pētniecības un izstrādes finansēšana (sk. arī 04. punktu). 2019. gadā enerģijas 
subsīdijas, kas bija nodokļu pasākumi un kas tādējādi ietekmēja faktisko nodokļu likmi, 
veidoja 39 % no kopējām enerģētikas subsīdijām jeb 68 miljardus EUR no kopējās 
summas 176 miljardi EUR (sk. 9. attēlu). 

9. attēls. Enerģijas subsīdijas dažādās kategorijās 2019. gadā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Study on energy subsidies and other government interventions in the 
European Union, galīgais ziņojums, 2021. gada oktobris. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
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37 Komisija ir atbildīga par dažu subsīdiju apstiprināšanu (piemēram, par
atbrīvojumu no nodokļa par biodegvielu33). Tas attiecas uz atsevišķiem pasākumiem, 
kas kvalificējami kā valsts atbalsts un uz ko neattiecas vispārējie grupu atbrīvojuma 
noteikumi34 vai de minimis noteikumi35 (summa trīs gadu periodā pārsniedz 
200 000 EUR), un ko nepiešķir saskaņā ar Komisijas jau apstiprinātu atbalsta shēmu. 
Komisija ir izstrādājusi pamatnostādnes, kurās uzskaitīti nosacījumi, ar kādiem tā var 
uzskatīt atbalstu enerģijai un videi par Līgumam atbilstošu. Komisija 2021. gada jūnijā 
publicēja Klimata, enerģētikas un vides valsts atbalsta pamatnostādņu projektu36. 
Vairākas NVO pauda bažas par iespējamām nepilnībām jaunajos noteikumos par ogļu 
atradņu slēgšanu un par risku, ka tiks palielināts atbalsts fosilajai gāzei37. 

38 Padome līdz šim ir pierādījusi, ka tai ir pilnvaras lemt par īpašiem noteikumiem,
kas ļauj dalībvalstīm sniegt valsts atbalstu, tādējādi neitralizējot Komisijas izvērtēšanas 
pilnvaras, kā tas bija saistībā ar ogļraktuvju slēgšanas pieļaušanu38. 

Atjaunīgās enerģijas subsīdijas 

39 Laika gaitā enerģijas subsīdijas ir palielinājušās, jo ir pieaugušas atjaunīgās
enerģijas subsīdijas, kuras 2008.–2019. gadā palielinājās 3,9 reizes39 (sk. 10. attēlu). 

33 Komisijas tīmekļa vietne. 2021. gada 3. septembra ziņas par valsts atbalstu. 

34 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta 
kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 
(OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.). 

35 Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments 
attiecas uz EEZ) (OV L 352, 24.12.2013., 1. lpp.). 

36 Komisijas paziņojums Pamatnostādnes par valsts atbalstu klimatam, vides aizsardzībai un 
enerģētikai 2022. gadam (projekts). 

37 State aid CEEAG revision – NGO letter on fossil fuels. 

38 Padomes Lēmums 2010/787/ES (2010. gada 10. decembris) par valsts atbalstu 
nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai (OV L 336, 21.12.2010., 24. lpp.). 

39 Sk. Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the import of government interventions on 
investments, 2020. gada oktobris. 

https://ec.europa.eu/info/news/state-aid-commission-approves-one-year-prolongation-tax-exemption-biofuels-sweden-2021-sep-03_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32013R1407
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2021/10/NGOs_CEEAG-letter-to-the-Commission-FINALF.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32010D0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32010D0787
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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10. attēls. Enerģijas subsīdijas dažādās kategorijās laikā no 2008. līdz
2019. gadam

Avots: ERP, pamatojoties uz Study on energy subsidies and other government interventions in the 
European Union, 2021. gada oktobris. 

40 Dalībvalstis var izmantot atjaunīgās enerģijas subsīdijas, lai atbalstītu savus
klimata mērķus. Ar šīm subsīdijām var finansēt sākotnējas investīcijas, kas vajadzīgas 
atjaunīgās enerģijas izmantošanai. Citi subsīdiju veidi ir cenas garantija, regulēts tarifs 
vai atbrīvojums no nodokļa. 

41 Pēdējo desmit gadu laikā atjaunīgās enerģijas izmantošana elektroenerģijas
ražošanai ir palielinājusies visās dalībvalstīs. Atjaunīgās enerģijas subsīdiju pieaugums 
veicināja atjaunīgo energoresursu īpatsvara pieaugumu ES: 2008. gadā tas bija 12,6 % 
bet 2019. gadā – jau 19,7 %, kas ir tuvu 2020. gada mērķim, proti, 20 %40. 

Energoefektivitātes subsīdijas 

42 Subsīdijas var izmantot arī energoefektivitātes uzlabošanai. Energoefektivitātes
subsīdijas kopš 2008. gada ir palielinājušās vairāk nekā divas reizes41, proti, no 
7 miljardiem EUR 2008. gadā līdz 15 miljardiem EUR 2018. gadā. Energoefektivitātei 

40 Eurostat dati, Share of renewable energy in gross final energy consumption (T2020_31). 

41 Sk. Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the import of government interventions on 
investments, 2020. gada oktobris. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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tika piešķirti aptuveni 9 % no visām ES enerģijas subsīdijām 2018. gadā. Lielākie 
saņēmēji bija mājsaimniecības. 

43 Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai par progresu valsts energoefektivitātes 
mērķu sasniegšanā. Šajos ziņojumos dalībvalstis izsaka skaitļos enerģijas taupības 
pasākumu ietekmi. Izvērtējusi šos ziņojumus, Komisija lēš, ka subsīdijas fiskālo stimulu 
un finansēšanas shēmu veidā nodrošina aptuveni 20 % no kopējā enerģijas 
ietaupījuma, par ko ziņo dalībvalstis42. 

Fosilā kurināma subsīdijas 

44 Fosilā kurināmā subsīdijas var būt atbrīvojums no nodokļiem vai nodokļu 
samazinājums, budžeta pārvedumi, ienākumu un cenu atbalsts un produktu cenas 
pazemināšana. Šīs subsīdijas rada būtisku risku43: 

o mazinās oglekļa cenas signālu efektivitāte, tātad kavējas enerģētikas 
pārkārtošana; 

o pasliktinās sabiedrības veselība, jo tiek atbalstīts galvenais gaisa piesārņojuma 
avots; 

o pieaug risks, ka radīsies atkarība no oglekļietilpīgām investīcijām un līdzekļi tiks 
investēti aktīvos, kuru ekspluatācija būs jāpārtrauc pirms to darbības beigām; 

o tiek izkropļots tirgus, padarot tīru enerģiju un energoefektivitātes tehnoloģiju 
salīdzinoši dārgāku. 

                                                      
42 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei 2020. gada novērtējums par 

dalībvalstu progresu virzībā uz Energoefektivitātes direktīvas (Direktīvas 2012/27/ES) 
īstenošanu un uz gandrīz nulles enerģijas ēku ieviešanu un izmaksoptimālajiem minimālo 
energoefektivitātes prasību līmeņiem ES saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu 
(Direktīvu 2010/31/ES), COM(2020) 954 final, 2020. gada oktobris. 

43 Aizjūras attīstības institūts (ODI), Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and 
Climate Plans, 2019. gada septembris. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://odi.org/en/publications/fossil-fuel-subsidies-in-draft-eu-national-energy-and-climate-plans/
https://odi.org/en/publications/fossil-fuel-subsidies-in-draft-eu-national-energy-and-climate-plans/
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45 Nesenā Komisijas pasūtītā pētījumā par enerģijas subsīdijām44 atspoguļots, ka 
2008.–2019. gadā ES dalībvalstu fosilā kurināmā subsīdijas saglabājās samērā stabilas – 
aptuveni 55–58 miljardi EUR gadā. Dalībvalstis nodrošināja divas trešdaļas no šīm 
subsīdijām (35 miljardi EUR 2018. gadā) kā atbrīvojumus no nodokļiem vai nodokļu 
samazinājumus, savukārt atlikusī trešdaļa (8,5 miljardi EUR) bija regulētie tarifi, 
regulētās piemaksas, atjaunojamās saistības un ražotāju cenu atbalsta shēmas 
elektroenerģijas ražošanai no fosilās degvielas koģenerācijas stacijās45. 

46 Fosilā kurināmā subsīdijas saņem visas nozares (sk. 11. attēlu). Enerģētikas 
nozare absolūtā izteiksmē saņem gan visvairāk enerģijas subsīdiju, gan visvairāk fosilā 
kurināmā subsīdiju. Fosilā kurināmā subsīdijas veido lielāko daļu no enerģijas 
subsīdijām trīs nozarēs, kuras ir: rūpniecība, transports un lauksaimniecība. 

11. attēls. Enerģijas subsīdijas un fosilā kurināmā subsīdijas dažādās 
nozarēs 2019. gadā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Study on energy subsidies and other government interventions in the 
European Union, 2021. gada oktobris. 

                                                      
44 Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union, 

2021. gada oktobris. 

45 Sk. Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the import of government interventions on 
investments, 2020. gada oktobris. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
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47 Jau agrāk savā ziņojumā par ES ETS atzīmējām46, ka tās dalībvalstis, kuras 
elektroenerģijas ražošanas nozarē izmanto ETS bezmaksas kvotas, ir mazāk 
samazinājušas attiecīgo oglekļa intensitāti, savukārt vairāk to ir darījušas tās 
dalībvalstis, kuras nebija tiesīgas saņemt ETS bezmaksas kvotas. Tātad ETS bezmaksas 
kvotas, ko izmanto SEG emisijām, kuras rodas galvenokārt no fosilā kurināmā un kuras 
tādējādi var uzskatīt par fosilā kurināmā subsīdijām, ir palēninājušas mazoglekļa 
tehnoloģijas ieviešanu. 

                                                      
46 ERP īpašais ziņojums Nr. 18/2020 “ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma: kvotu bezmaksas 

piešķiršana ir jāizmanto mērķtiecīgāk”, 2020. gada septembris. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=54392
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48 Pārvaldības regulā ir prasīts dalībvalstīm ziņot NEKP par valsts mērķiem attiecībā 
uz enerģijas subsīdiju pakāpenisku izbeigšanu, īpaši attiecībā uz fosilo kurināmo un tā 
subsīdiju pakāpeniskas izbeigšanas progresu. Eiropas Klimata aktā ir paredzētas 
pilnvaras Komisijai ieviest vienotus ziņošanas formātus, kādos ziņot par enerģijas 
subsīdiju pakāpenisku izbeigšanu, īpaši attiecībā uz fosilā kurināmā subsīdijām. 
Komisija mūs informēja, ka ziņošanas kārtību noteiks 2022. gadā, pieņemot 
īstenošanas aktu. 

49 Komisijas novērtējumā par NEKP47 ir secināts, ka fosilā kurināmā subsīdijas 
joprojām ir būtisks šķērslis izmaksefektīviem enerģētiskajiem un klimatiskajiem 
pārkārtojumiem un funkcionējošam iekšējam tirgum. Trīs dalībvalstis (Dānija, Itālija un 
Portugāle) ir veikušas visaptverošu fosilā kurināmā subsīdiju izvērtēšanu, divpadsmit 
dalībvalstis ir paziņojušas, ka tās gatavos plānus šo subsīdiju pakāpeniskai izbeigšanai, 
un sešas dalībvalstis NEKP ir iekļāvušas pakāpeniskas izbeigšanas grafiku. 2021. gada 
ziņojumā par enerģētikas savienības stāvokli48 Komisija atkārtoti uzsvēra, ka fosilā 
kurināmā subsīdijas ir laiks atcelt. 

50 Starptautiskās organizācijas regulāri vērš uzmanību uz fosilā kurināmā subsīdiju 
ietekmi. Starptautiskā Enerģētikas aģentūra savos 2016.–2021. gada enerģētikas 
politikas pārskatos iesaka izbeigt fosilā kurināmā subsīdijas49 un saskaņot stimulus un 
cenu signālus ar klimata mērķiem50. ESAO vides snieguma pārskatos51 un valstu 
ekonomikas apsekojumos52 ir aicinājusi samazināt fosilā kurināmā subsīdijas un saistīt 
piesārņojumu ar nodokļiem. 

                                                      
47 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai, Nacionālo enerģētikas un klimata plānu ES mēroga 
novērtējums. Kā sekmēt zaļo pārkārtošanos un veicināt ekonomikas atveseļošanu ar 
integrētiem enerģētikas un klimata plāniem, COM(2020) 564 final, 2020. gada septembris. 

48 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai, 2021. gada ziņojums par enerģijas savienības stāvokli, 
Ieguldījums Eiropas zaļajā kursā un Savienības atveseļošanā, COM(2021) 950 final. 

49 Piemēram, Beļģija (2016. gads), Vācija (2020. gads), Polija (2016. gads). 

50 Piemēram, Austrija (2020. gads), Slovākija (2016. gads), Somija (2018. gads), Eiropas 
Savienība (2020. gads). 

51 Čehija, Ungārija. 

52 Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Spānija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
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51 Mūsu 2020. gada ziņojumā par ES ETS53 ieteicām pārskatīt bezmaksas kvotu 
nozīmi un piešķirt tās mērķtiecīgāk. Komisija piekrita šim ieteikumam un informēja 
mūs, ka seko tā izpildei. Mēs atzīmējam, ka rīcība šajā jomā palīdzētu arī samazināt 
fosilā kurināmā subsīdijas. 

Fosilā kurināmā subsīdiju un atjaunīgās enerģijas subsīdiju 
salīdzinājums 

Piecpadsmit dalībvalstis fosilo kurināmo subsidē vairāk nekā atjaunīgo 
enerģiju 

52 Mēs salīdzinājām fosilā kurināmā subsīdijas un atjaunīgās enerģijas subsīdijas 
(sk. 12. attēlu). Kopumā ES atjaunīgās enerģijas subsīdijas ir lielākas. Tomēr apkopotie 
dati neparāda, ka dalībvalstīs vērojamas būtiskas atšķirības. Piecpadsmit dalībvalstis 
fosilajam kurināmajam piešķir vairāk subsīdiju nekā atjaunīgajai enerģijai. Tām 
dalībvalstīm, kuras fosilā kurināmā subsīdijas piešķir vairāk nekā vidēji ES, kopumā ir 
fosilā kurināmā subsīdiju pārpalikums salīdzinājumā ar atjaunīgās enerģijas subsīdijām. 

                                                      
53 ERP īpašais ziņojums Nr. 18/2020 “ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma: kvotu bezmaksas 

piešķiršana ir jāizmanto mērķtiecīgāk”, 2020. gada septembris. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=54392
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12. attēls. Fosilā kurināmā subsīdiju apjoms salīdzinājumā ar atjaunīgās 
enerģijas subsīdijām 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government 
interventions on investments, 2020. gada oktobris. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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Dalībvalstis, kuras atpaliek atjaunīgās enerģijas mērķu sasniegšanā, piešķir mazāku 
finansējumu atjaunīgajai enerģijai 

53 Mēs aplūkojām tās septiņas dalībvalstis, kuras 2018. un 2019. gadā atpalika no
atjaunīgās enerģijas 2020. gada mērķrādītāju sasniegšanas54 par vairāk nekā diviem 
procentpunktiem. Norādām, ka šajās dalībvalstīs atjaunīgās enerģijas subsīdiju 
īpatsvars IKP ir mazāks nekā ES vidējais rādītājs (sk. 13. attēlu). 

13. attēls. Vēl atlikušais posms līdz atjaunīgās enerģijas mērķrādītājam
un atjaunīgās enerģijas subsīdiju apjoms

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem: Share of renewable energy in gross final energy 
consumption (T2020_31), un Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government 
interventions on investments, 2020. gada oktobris. 

54 Definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 (2018. gada 
11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas
veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).
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3,95 pp
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92ae71b0-173a-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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Enerģijas nodokļu direktīva – enerģijas 
nodokļu minimālās robežvērtības 
noteikšana 

Pašreizējā END 

END galvenais mērķis ir atbalstīt iekšējo tirgu 

54 2003. gadā pieņemtās END galvenais mērķis ir nodrošināt pienācīgu iekšējā tirgus 
darbību. Direktīvā ir noteikts minimālais nodokļu līmenis energoproduktiem un 
elektroenerģijai, lai būtu saskaņoti valsts tiesību akti un netiktu izkropļots iekšējais 
tirgus. Ar END tiek atbalstītas arī citas politikas jomas, piemēram, vides aizsardzība, 
ES ekonomikas konkurētspēja un sociālā dimensija. Kopš END stāšanās spēkā Eiropas 
Savienībā ir notikušas būtiskas pārmaiņas, piemēram, ir izvirzīti vērienīgāki klimata 
mērķi, attīstījusies tehnoloģija un atjaunināti tiesību akti. Kopš 2003. gada 
END grozījumi ir atspoguļojuši tikai formālas izmaiņas, pieņemot Padomes īstenošanas 
lēmumus, piemēram, ir atspoguļota pārskatītā kombinētā nomenklatūra, kurā ir 
definēti ar nodokli apliekami energoprodukti. 

55 Daudzi lietotāji, uz kuriem attiecas END, var iegūt diferencētas nodokļu likmes, 
samazinājumus vai atbrīvojumus, par ko lemj dalībvalstis. 14. attēlā ir doti šādas 
saskaņā ar EDN iespējamas elastības piemēri. 
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14. attēls. END sistēma 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Enerģijas nodokļu direktīvu. 

56 Komisijas sagatavotajā END novērtējumā55 secināts, ka Direktīva neatbalsta 
mazoglekļa alternatīvu izmantošanu, nosaka pārāk zemas cenas dažiem 
oglekļietilpīgiem degvielas veidiem un neparedz skaidru tiesisko regulējumu dažiem 
jauniem energoproduktiem, piemēram, alternatīvajai degvielai, e-degvielai, 
sintētiskajai degvielai, biometānam un nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgai degvielai. 
Turklāt Direktīvā noteiktās minimālās nodokļu likmes vairs nepilda savu sākotnējo 
konverģences funkciju. Minimālais nodoklis tika ieviests, lai mazinātu valstu enerģijas 
nodokļu līmeņu atšķirības. Laika gaitā lielākā daļa dalībvalstu ir palielinājušas nodokļu 
likmes, un tagad tās ievērojami pārsniedz END minimālās likmes. Šāds stāvoklis var 
izraisīt iekšējā tirgus izkropļojumu. 

Minimālie enerģijas nodokļu līmeņi nestimulē tīrāku energoresursu 
izmantošanu 

57 15. attēlā ir parādīts minimālajām nodokļu likmēm atbilstošais oglekļa nodokļa 
ekvivalents saskaņā ar Komisijas aprēķiniem. Attēlā var redzēt, ka minimālā nodokļa 
likme vispiesārņojošākajam energoresursam – oglēm (uzņēmējdarbībā) – ir viena no 
zemākajām. 

                                                      
55 Komisijas dienestu darba dokukments, Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of 

27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy 
products and electricity, SWD(2019) 329 final. 

Enerģijas nodokļu direktīva (END) Ārpus END

Diferencētas nodokļu likmes, 
samazinātas standarta likmes Atbrīvojumi un samazinājumi

Diferencētu likmju 
iespēja, ievērojot 
END minimālās 
likmes:

diferencēto likmju 
pamatā var būt, 
piemēram, patēriņa 
apjoms vai 
energoprodukta 
kvalitāte

Dalībvalstu 
elastība:
dažādas nozares, 
piemēram: 
- lauksaimniecība, 
- energoietilpīgas 

nozares, 
- mājsaimniecības

Samazināta likme 
produktiem, ko 
izmanto kā motoru 
degvielu vai 
stacionāru 
kurināmo:
noteiktas nozares, 
piemēram, 
lauksaimniecība un 
publiskie būvdarbi

Obligātie 
atbrīvojumi:
- navigācija, 
- aviācija,
- elektroenerģija 

un 
energoprodukti, 
ko izmanto 
elektroenerģijas 
ražošanai 

- Malka, kokogles

- Elektroenerģija, ja 
tā veido vairāk nekā 
50 % no produkta 
izmaksām

- Energoprodukti un 
elektroenerģija, ko 
izmanto 
mineraloģiskiem 
procesiem

- Divējāda 
izmantojuma 
energoprodukti
(piemēram, ķīmiska 
reducēšana, cits 
izmantojums nekā 
motoriem vai 
siltumapgādei)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32003L0096
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
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15. attēls. Minimālie nodokļi atlasītiem energoproduktiem 

 
Piezīme. Skaitļi attiecībā uz oglekļa nodokļa ekvivalentu elektroenerģijai ir balstīti uz ES vidējo 
siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāti elektroenerģijas ražošanā, kas ir atkarīga no elektroenerģijas 
ražošanā izmantotā energoresursa. CO2 emisijas svārstās no aptuveni 1 tonnas CO2 uz MWh ogļu 
spēkstacijās līdz nullei, ja runa ir par elektroenerģiju, kas ražota no atjaunīgiem resursiem, piemēram, no 
saules un vēja enerģijas vai kodolspēkstacijās. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Commission evaluation of the ETD. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-8#tab-googlechartid_googlechartid_googlechartid_googlechartid_chart_11111
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-8#tab-googlechartid_googlechartid_googlechartid_googlechartid_chart_11111
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/co2-emissions?_sm_au_=iVVFT234s45P54NFVkFHNKt0jRsMJ
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/co2-emissions?_sm_au_=iVVFT234s45P54NFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
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58 Pašreizējā END dod dalībvalstīm iespēju daļēji vai pilnībā atbrīvot no enerģijas
nodokļiem tādus atjaunīgus energoresursus kā biodegviela un pilnībā atbrīvot no 
nodokļiem elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunīgiem avotiem. Komisija atzīmē56, ka 
šāda elastība nenodrošina atjaunīgajai enerģijai kopumā zemākas faktiskās nodokļa 
likmes salīdzinājumā ar dažiem fosilā kurināmā avotiem. 

Enerģijas nodokļu tiesību aktu priekšlikumi paketē “Gatavi 
mērķrādītājam 55 %” 

Komisija ir ierosinājusi jaunas nodokļu likmes, pamatojoties uz enerģijas 
saturu 

59 END priekšlikumā Komisija ierosina jaunu nodokļu likmju struktūru
(sk. 16. attēlu). 

56 Sk. 55. zemsvītras piezīmi. 
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16. attēls. Ierosinātās enerģijas nodokļa likmes (neindeksētas)

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko pārkārto 
Savienības regulējumu par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pārstrādāta 
redakcija), COM(2021) 563 final, 2021. gada jūlijs. 

60 Priekšlikumā cita starpā ir ierosināts

o ieviest jaunas nodokļu likmes, pamatojoties uz enerģijas saturu un vidisko un
klimata sniegumu:

o pārstāt noteikt nodokļus, pamatojoties uz apjomu, un tā vietā noteikt
nodokļus, pamatojoties uz enerģijas saturu (EUR/GJ);

o sarindot un noteikt dažādu energoproduktu minimālos nodokļus atbilstoši
vidiskajam sniegumam;
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
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o palielināt minimālās nodokļa likmes motordegvielai un kurināmajam,
vienlaikus samazinot minimālo nodokli elektroenerģijai, ko izmanto citās
jomās nekā uzņēmējdarbība (sk. 17. attēlu);

o pārtraukt noteiktu nozaru un degvielas veidu labvēlīgu režīmu un izvērst
END darbības jomu:

o pārtraukt labvēlīgo režīmu, ko piemēro dīzeļdegvielai salīdzinājumā ar
benzīnu;

o atcelt atbrīvojumu no nodokļa petrolejai, ko izmanto pasažieru gaisa
pārvadājumiem, un jūras transporta smagajai naftai, ko izmanto ceļojumiem
ES iekšienē;

o atcelt iespēju dalībvalstīm pilnībā atbrīvot no nodokļa energopatēriņu
energoietilpīgā uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā vai samazināt šos
nodokļus zem minimālajiem līmeņiem;

o paplašināt direktīvas darbības jomu, attiecinot to arī uz kūdru, malku,
kokoglēm un alternatīvu degvielu (piemēram, ūdeņradi);

o noteikt dažādas minimālas enerģijas nodokļa likmes dažādām biodegvielas
kategorijām;

o atcelt atšķirību starp izmantošanu uzņēmējdarbībā vai ārpus
uzņēmējdarbības;

o paredzēt pārejas noteikumus:

o palielināt dažu degvielas veidu un izmantošanas veidu enerģijas nodokļus
pakāpeniski 10 gadu pārejas periodā no 2023. līdz 2033. gadam tā, lai vēlāk
atteikšanās no pilnīga atbrīvojuma nebūtu tik jūtama. Pārejas periodi īpaši
attiecināmi uz mājsaimniecībām un aviācijas nozari;

o indeksēt minimālās nodokļu likmes atbilstoši inflācijai;

o saglabāt iespēju dalībvalstīm piemērot atbrīvojumus un samazinājumus sociālu vai
vides aizsardzības apsvērumu dēļ.
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17. attēls. Enerģijas nodokļu likmju izmaiņas no pašreizējiem
minimālajiem līmeņiem līdz ierosinātajiem minimālajiem līmeņiem
2033. gadā (bez indeksācijas atbilstoši inflācijai)

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko pārkārto 
Savienības regulējumu par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pārstrādāta 
redakcija), COM(2021) 563 final, 2021. gada jūlijs, kā arī pamatojoties uz šā priekšlikuma pamatā esošo 
ietekmes novērtējumu.  
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Piezīme. Konversijas koeficienti, kas izmantoti mērvienību pārrēķinam, ir balstīti uz Komisijas ietekmes 
novērtējumu.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
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Komisijas papildu priekšlikumi klimata un enerģētikas jomā 

61 Paketē “Gatavi mērķrādītājam 55 %” ir ietverti arī šādi elementi: 

o priekšlikums grozīt ETS, tostarp iekļaut tajā arī jūras transportu un paredzēt 
stingrākus kvotu ierobežojumus; 

o atsevišķa, bet līdzās pastāvoša emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, kas aptvertu 
degvielu, ko izmanto autotransporta un būvniecības nozarēs; 

o Sociālais klimata fonds – finansējums, kas paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas finansēt 
investīcijas energoefektivitātē, jaunās siltumapgādes un aukstumapgādes 
sistēmās un tīrākā mobilitātē;  

o oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM). Ierosinātajos noteikumos ir paredzēts, 
ka preču importētāji maksā par OIM sertifikātiem, kas ir līdzvērtīgi attiecīgajām 
SEG emisijām. Tiek ierosināta atlaide emisijām, uz kurām attiecas SEG cenu 
noteikšanas mehānisms izcelsmes valstī. Komisija ierosina ieviest OIM pakāpeniski 
līdz ar ES ETS bezmaksas kvotu pakāpenisku atcelšanu; 

o iniciatīva “ReFuelEU Aviation” – regula, ar kuru paredzēts palielināt ilgtspējīgas 
aviācijas degvielas apjomu, ko izmanto reaktīvo dzinēju degvielai, kuru uzņem 
ES lidostās; 

o iniciatīva “FuelEU Maritime” – regula, kuras mērķis ir stimulēt ilgtspējīgas jūras 
transporta degvielas un bezemisiju tehnoloģijas ieviešanu, nosakot maksimālo 
robežvērtību SEG emisiju intensitātei no tās enerģijas, ko patērē Eiropas ostās 
ienākoši kuģi; 

o Energoefektivitātes direktīvas un Atjaunojamo energoresursu direktīvas 
atjaunināšana. 
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Noslēguma piezīmes 
62 Komisija atzīst, ka enerģijas nodokļi ir viens no galvenajiem enerģijas ietaupījumu 
virzītājspēkiem. Dalībvalstis nacionālajos enerģētikas un klimata plānos norāda, ka 
nodokļi būtiski veicinās enerģijas ietaupījumus nākotnē. 

63 Nodokļu līmeņi ļoti atšķiras dažādās nozarēs un dažādiem energonesējiem. 
Saskaņā ar spēkā esošo Enerģijas nodokļu direktīvu vairāk piesārņojošiem 
energoresursiem var būt nodokļu priekšrocības salīdzinājumā ar tiem energoresursiem, 
kuri izdala mazāk oglekļa. 

64 Lai gan lielākā daļa dalībvalstu degvielai piemēro ievērojami lielākus minimālos 
līmeņus, nekā noteikts Enerģijas nodokļu direktīvā, tomēr vairākās dalībvalstīs nodokļi 
ir tuvu minimumam. Šāds stāvoklis var izraisīt iekšējā tirgus izkropļojumu. 

65 ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un valsts oglekļa nodokļi papildina 
ES enerģijas nodokļu sistēmu. Tomēr bezmaksas emisijas kvotu tirdzniecība ļauj dažiem 
tirgus dalībniekiem nemaksāt par daļu no savām CO2 emisijām. Tā tas turpināsies arī 
šajā desmitgadē. 

66 Fosilā kurināmā subsīdijas ir šķērslis klimata mērķu sasniegšanai, jo tās kavē 
pāreju uz zaļo enerģiju. Dalībvalstu subsīdijas fosilajam kurināmajam kopā veido vairāk 
nekā 55 miljardus EUR gadā. Pēdējos desmit gados šīs subsīdijas ir saglabājušās relatīvi 
stabilas, neraugoties uz aicinājumiem tās pakāpeniski izbeigt. Dažas dalībvalstis tērē 
vairāk līdzekļu fosilā kurināmā subsīdijām nekā zaļās enerģijas subsīdijām. 

67 Komisija 2021. gada jūlijā kā daļu no tiesību aktu paketes “Gatavi mērķrādītājam 
55 %” publicēja priekšlikumu pārskatīt Enerģijas nodokļu direktīvu. Priekšlikuma mērķis 
ir novērst pašreizējo enerģijas nodokļu tiesību aktu nepilnības un, it īpaši, nodokļu 
līmeni ciešāk saskaņot ar energonesēja enerģijas saturu un vidisko sniegumu. Jaunā 
direktīva joprojām ļautu dalībvalstīm samazināt enerģijas nodokļu likmes dažās 
nozarēs, pamatojoties uz vides aizsardzības, energoefektivitātes un enerģētiskās 
nabadzības iemesliem. 

68 Tiesību aktu paketē ir iekļauts arī priekšlikums emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmu attiecināt arī uz jūras transportu un priekšlikums ieviest atsevišķu emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu autotransportam un ēkām. Paredzēts pakāpeniski atcelt 
bezmaksas kvotas, kas rada oglekļa emisiju pārvirzes risku, un tā vietā tiek piedāvāts 
pakāpeniski ieviest oglekļa ievedkorekcijas mehānismu. 
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69 Kopumā atbilstoši minētajiem priekšlikumiem enerģijas patēriņam piemērotie 
nodokļi un SEG emisijām noteiktā cena būtu plašāka mēroga nekā atbilstoši 
pašreizējiem tiesību aktiem. 

70 Viens no ES politikas veidotāju izaicinājumiem ir rast veidus, kā ES enerģijas 
nodokļus saskaņot ar klimata politikas mērķiem. Zemas oglekļa cenas un zemi enerģijas 
nodokļi fosilajam kurināmajam palielina mazoglekļa tehnoloģijas relatīvās izmaksas un 
kavē pāreju uz zaļo enerģiju. Kā esam ziņojuši jau iepriekš, bezmaksas kvotas, ko piešķir 
elektroenerģijas ražošanai dažās dalībvalstīs, ir palēninājušas zaļās tehnoloģijas 
ieviešanu. 

71 Nodokļu politika nav vienīgais instruments, kas ietekmē enerģijas izmantošanu, 
un uzdevums ir atrast pareizo līdzsvaru starp regulatīviem pasākumiem un finanšu 
pasākumiem. Var izmantot arī mērķtiecīgi virzītas subsīdijas un labi definētus 
regulatīvos standartus, lai papildinātu un pastiprinātu nodokļu atbalstu zaļajai enerģijai 
un enerģijas ietaupījumiem. 

72 Savukārt fosilā kurināmā subsīdijas kavē enerģētikas pārkārtošanu vai palielina 
pārkārtošanas izmaksas. Šo subsīdiju pakāpeniska izbeigšana, ko ES un tās dalībvalstis 
ir apņēmušās paveikt līdz 2025. gadam, būs sarežģīts sociālās un ekonomiskās pārejas 
uzdevums. 

73 Dažādu iniciatīvu sociālā ietekme var būt ievērojama, un, ja tā netiks risināta, tā 
var negatīvi ietekmēt pāreju uz zaļāku ekonomiku. Uzskats, ka dažas grupas vai nozares 
netaisnīgi cietīs, var izraisīt pretestību pret progresu šajā jomā. 

74 Šie izaicinājumi būs jārisina visām iestādēm, un būs jāpanāk vienprātība nodokļu 
jautājumos. 
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Šo apskatu 2021. gada 15. decembrī Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Samo Jereb. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 

  



 45 

 

Glosārijs 
Biobenzīns: šķidra biodegviela, kas ir piemērota sajaukšanai ar parasto benzīnu vai kas 
var aizstāt to. 

Biodegviela: degviela, ko ražo no sausas organiskās vielas vai degošas augu eļļas. 

Biodīzeļdegviela: šķidra biodegviela, kas ir piemērota sajaukšanai ar fosilas izcelsmes 
gāzeļļu vai dīzeļdegvielu vai kas var aizstāt to. 

Dekarbonizācija: pāreja uz ekonomikas sistēmu, kurā ir samazinātas oglekļa dioksīda 
(CO2) un citu siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

Emisiju tirdzniecības sistēma: sistēma, ar kuru tiek sasniegti siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķi noteiktās nozarēs, proti, tiek ierobežots kopējais emisiju 
apjoms un uzņēmumi vai citi sistēmas dalībnieki var pirkt un pārdot kvotas, kas ir 
emisiju radīšanas atļaujas.  

Enerģijas galapatēriņš: kopējā enerģija, ko patērē galalietotāji, tostarp 
mājsaimniecības, rūpniecība un lauksaimniecība, izņemot enerģiju, ko patērē pati 
enerģētikas nozare. 

Gatavi mērķrādītājam 55 %: ES tiesību aktu pakete, kuras mērķis ir nodrošināt klimata 
mērķu sasniegšanu, it īpaši līdz 2030. gadam samazināt ES siltumnīcefekta gāzu 
emisijas vismaz par 55 %. 

Oglekļa emisiju pārvirze: SEG emisiju pieaugums, kam par iemeslu ir ražošanas 
pārvietošana no valsts ar stingriem emisiju ierobežojumiem uz valsti, kurā noteikumi 
nav tik stingri. 

Oglekļa saturs: CO2 un citas siltumnīcefekta gāzes ar CO2 ekvivalentu iedarbību, kas 
izdalās, sadedzinot vai oksidējot fosilo kurināmo vai kas ir saistītas ar tāda fosilā 
kurināmā sadedzināšanu vai oksidēšanu, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai. 

Primārās enerģijas patēriņš: kopējais enerģijas pieprasījums, ieskaitot pašas 
enerģētikas nozares patēriņu, zudumus enerģijas transformācijas un sadales laikā un 
enerģijas galapatēriņu, bet atskaitot energonesēju izmantošanu ar enerģētiku 
nesaistītiem mērķiem (piemēram, naftu plastmasas ražošanai). 

Regulētais tarifs: politikas mehānisms, ar kuru ražotājiem piedāvā fiksētu cenu ilgākā 
laikposmā par katru tīklam piegādāto enerģijas vienību. 
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Regulētā piemaksa: politikas instruments, ar kuru elektroenerģijas ražotājiem maksā 
piemaksu papildus tirgus cenai. 

Siltumnīcefekta gāze: atmosfēru veidojoša gāze, piemēram, oglekļa dioksīds vai 
metāns, kas absorbē un izstaro starojumu, aizturot siltumu un tādējādi sasildot Zemes 
virsmu, un šo sasilšanu sauc par siltumnīcas efektu. 

Valsts atbalsts: tiešs vai netiešs valdības atbalsts uzņēmumam vai organizācijai, kas 
tiem dod priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem. 
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Saīsinājumi 
END: Enerģijas nodokļu direktīva – Padomes 2003. gada 27. oktobra 
Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp.). 

ERP: Eiropas Revīzijas palāta 

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

ETS: emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 

GJ: gigadžouls 

IAM: ilgtspējīgas attīstības mērķis 

IDDRI: Ilgtspējīgas attīstības un starptautisko attiecību institūts [Institute for 
Sustainable Development and International Relations], bezpeļņas pētniecības centrs 
Parīzē 

IEA: Starptautiskā Enerģētikas aģentūra [International Energy Agency] 

kWh: kilovatstunda 

MWh: megavatstunda = 3,60 GJ 

NEKP: nacionālais enerģētikas un klimata plāns 

NVO: nevalstiska organizācija 

PVN: pievienotās vērtības nodoklis 

SAF: ilgtspējīga aviācijas degviela 

SVF: Starptautiskais Valūtas fonds 

Toe: naftas ekvivalenta tonna = 41,8 GJ 
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ERP darba grupa 
Šo apskatu pieņēma I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Samo Jereb un kura 
revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Darbu vadīja ERP loceklis Viorel Ștefan, 
un apskata sagatavošanā līdzdarbojās locekļa biroja vadītāja Roxana Bănica un biroja 
atašejs Olivier Prigent, atbildīgais vadītājs Emmanuel Rauch, darbuzdevuma vadītāja 
Lucia Roşca un revidenti Josef Edelmann, un Anna Zalega. Grafisko atbalstu sniedza 
Marika Meisenzahl. 

 

 

Viorel Ştefan Roxana Bănica Emmanuel Rauch 

Josef Edelmann Lucia Roşca Anna Zalega 

Olivier Prigent

Marika Meisenzahl
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Šajā apskatā ir analizēts, kā enerģijas nodokļi, 
oglekļa cenas noteikšana un enerģijas subsīdijas 
saskan ar ES mērķiem klimata jomā. Enerģijas 
aplikšana ar nodokļiem var būt atbalsts 
centieniem klimata jomā, taču pašreizējie nodokļu 
līmeņi neatspoguļo to, cik lielā mērā dažādi 
energoresursi rada piesārņojumu. Atjaunīgās 
enerģijas subsīdijas laikposmā no 2008. līdz  
2019. gadam ir pieaugušas gandrīz četrkārtīgi, 
savukārt fosilā kurināmā subsīdijas ir 
saglabājušās stabilas. Piecpadsmit dalībvalstis 
tērē vairāk līdzekļu fosilā kurināmā subsīdijām 
nekā atjaunīgās enerģijas subsīdijām. Komisija 
2021. gada vidū publicēja priekšlikumu pārskatīt 
Enerģijas nodokļu direktīvu. Šajā apskatā ir 
apkopoti izaicinājumi, kas politikas veidotājiem 
jārisina, atjauninot enerģijas nodokļu un 
subsīdiju politiku: jānodrošina enerģijas nodokļu 
konsekvence dažādās nozarēs un attiecībā uz 
dažādiem energonesējiem, jāsamazina fosilā 
kurināmā subsidēšana un jāsaskaņo klimata 
mērķi ar sociālajām vajadzībām.
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