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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh změny směrnice, kterou se mění rámcové předpisy Společenství o zdanění 
energetických produktů a elektřiny, má značný dopad na primární sektor.

Na jednu stranu se týká změny rámcových předpisů o zdanění energie, která je používána 
v zemědělském sektoru. Členské státy sice nadále mohou zavádět osvobození od daně (a to až 
na nulovou úroveň zdanění) nebo snížené sazby daně, tak, jak to umožňuje stávající směrnice, 
avšak tato možnost je již vázána pouze na energetický prvek a na splnění podmínky 
energetické účinnosti (čl. 15 odst. 3).  V současné situaci, kdy se snižují zemědělské výnosy 
a zvyšují fixní výrobní náklady (přičemž náklady na energii mohou v důsledku zvyšování cen 
ropy a energií tvořit až 30 % těchto nákladů), je možnost uplatnění snížených sazeb daně, 
například u motorové nafty pro zemědělské účely, dobrou zprávou pro zachování 
životaschopnosti evropských podniků, vzhledem k tomu, že neexistuje žádná alternativa, 
která by nahradila využití motorové nafty v zemědělských strojích. S ohledem na to, že 
uvedené daňové úlevy jsou podmíněny přijetím politik energetické účinnosti, které si kladou 
za cíl snížit fixní náklady, musí být dostatečně pružné a musí být začleněny do rámce státních 
strategií, které se vymezují ve spolupráci s daným odvětvím a na dostatečně dlouhé časové 
období, aby se nestaly další zátěží, jež by snížila hospodářskou udržitelnost našich 
producentů, a které vyplývají z požadavků určených průřezovými politikami naší společné 
zemědělské politiky.

Návrh změny směrnice 2003/96 zavádí daňovou úlevu týkající se zdanění v souvislosti s CO2
pro určitá odvětví, u nichž se v souladu s čl. 10a odst. 13 směrnice 2003/87 má za to, že jsou 
vystavena riziku úniku uhlíku, přičemž zemědělství mezi tato odvětví nepatří. Rizika úniku 
uhlíku v zemědělství uznává i Komise ve svém sdělení nazvaném „Plán přechodu 
na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“, a proto by měla být 
Komise vyzvána k tomu, aby současně se směrnicí 2003/96 změnila i směrnici 2003/87, a to 
nejpozději do šesti měsíců od vstupu směrnice o zdanění elektřiny v platnost, a aby v rámci 
této změny zařadila zemědělství mezi odvětví, na něž se vztahuje uvedená daňová úleva, čímž 
se zajistí, aby bylo ve směrnici o zdanění elektřiny poskytnuto všem odvětvím či 
pododvětvím vystaveným úniku uhlíku stejné daňové zacházení, což uznává i Komise v bodu 
3.2 svého sdělení k tomuto návrhu.

Návrhem směrnice o zdanění elektřiny se zlepšuje rovněž daňové zacházení týkající se 
biomasy, jejíž energetická kapacita je nižší než její objem, a odstraňuje se tak dosavadní 
daňová diskriminace fosilních energií. S ohledem na tuto skutečnost je třeba poukázat na to, 
že biomasa by měla hrát významnější úlohu při utváření energetických mixů členských států, 
a to nejen proto, že je to energie, která nepochází z fosilních zdrojů, ale i z důvodu efektu
ukládání uhlíku, který vzniká při její výrobě. Z téhož daňového hlediska, které se však již 
vymyká oblasti působnosti směrnice o zdanění elektřiny, by měl být kladen důraz 
na harmonizaci široké škály sazeb DPH uplatňované jednotlivými členskými státy v oblasti 
biomasy (zejména pokud jde o sousedící státy), s cílem zamezit možnému vzniku „hraničního 
efektu“ v rozvoji biomasy mezi různými regiony či zeměmi Společenství.

A konečně je požadováno, aby byl Evropský parlament zařazen mezi orgány, které musí 
Evropská komise informovat o uplatňování směrnice do pěti let od jejího vstupu v platnost, 
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a kladně je hodnoceno také začlenění přechodného období do roku 2023, které se týká plného 
uplatnění změn vyplývajících z této směrnice.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je proto nutno přijmout ustanovení 
o zdanění energie, které sestává ze dvou 
prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2
a z všeobecného zdanění spotřeby energie.
S cílem přizpůsobit zdanění energie 
fungování systému Unie podle směrnice 
2003/87/ES by členské státy měly výslovně 
rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To 
umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, 
která sestávají z biomasy nebo jsou 
vyrobena z biomasy.

(5) Je proto nutno přijmout ustanovení 
o zdanění energie, které sestává ze dvou 
prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2
a z všeobecného zdanění spotřeby energie.
S cílem přizpůsobit zdanění energie 
fungování systému Unie podle směrnice 
2003/87/ES by členské státy měly výslovně 
rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To 
umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, 
která sestávají z biomasy nebo jsou 
vyrobena z biomasy, vzhledem k výhodám, 
jež tato paliva skýtají jako zdroj 
obnovitelné, levné a z hlediska 
skleníkových plynů téměř neutrální 
energie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění, s cílem zajistit 
hospodářskou životaschopnost těchto 
odvětví zatížených již nyní náročnými 
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tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Pokud jde o zdanění 
v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými 
odvětvími by mělo být sladěno s pravidly 
vztahujícími se na průmyslová odvětví.

sociálními, rostlinolékařskými a 
environmentálními požadavky, které 
nejsou na trhu dostatečně kompenzovány. 
Kromě toho bylo při přezkumu této 
možnosti zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Tohoto pokroku v oblasti 
energetické účinnosti by mělo být 
dosahováno postupně během dostatečně 
dlouhého období a tento proces musí být 
plánován a sledován ze strany veřejných 
orgánů. Členské státy by měly poskytnout 
technickou podporu subjektům působícím 
v těchto odvětvích, pokud mají být 
v souvislosti se sníženými daňovými 
sazbami uplatňovány další požadavky 
na energetickou účinnost. Pokud jde 
o zdanění v souvislosti s CO2, zacházení 
s dotčenými odvětvími by mělo v každém 
z uvedených odvětví a pododvětví 
zohledňovat kapacitu zachycování 
a skladování uhlíku a také riziko úniku 
uhlíku, stejně jako možný dopad na jejich 
produktivitu a životaschopnost. Odvětví 
vyrábějící biomasu s vysokým potenciálem 
uchovávání uhlíku by měla být od zdanění 
osvobozena. Je nezbytné, aby v regionech, 
jež mají mimořádně vysokou kapacitu pro 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů, 
byla podporována energetická nezávislost 
činností souvisejících se zemědělstvím 
a chovem dobytka.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Odvětví biomasy je vzhledem 
ke skutečnosti, že při jeho výrobě dochází 
k ukládání uhlíku, strategickým odvětvím, 
jak pokud jde o složení budoucích 
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energetických mixů členských států, tak 
pro tvorbu strategií zaměřených na rozvoj 
produktů z biomasy s vysokou přidanou 
hodnotou pro nízkouhlíkové hospodářství. 
Členské státy by měly zabránit 
uplatňování výrazně rozdílných pravidel 
obecného zdanění, včetně DPH, a zamezit 
tak možným rizikům vzniku „hraničního 
efektu“ mezi jednotlivými členskými státy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mělo by být stanoveno, že by členské státy 
měly rozvíjet takové formy bioenergie, 
které budou odpovídat hospodářským 
potřebám a zájmům společnosti. Je třeba 
povzbuzovat členské státy k daňovému 
zvýhodňování využívání biopaliv druhé 
generace.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla každých pět let
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací 
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy.
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 

(28) Komise by měla každé tři roky
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování této směrnice, přičemž 
přezkoumá zejména minimální úroveň 
zdanění v souvislosti s CO2 na základě 
vývoje tržní ceny emisních povolenek 
v EU, dopad inovací a technologického 
vývoje a opodstatněnost osvobození od 
daně a jejího snížení podle této směrnice, 
a to též pro paliva používaná pro účely 
letecké a námořní dopravy. Seznam 
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se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za 
to, že jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, bude pravidelně revidován, 
zvláště s ohledem na dostupná nová 
zjištění.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Definicí biomasy použitou v této směrnici 
není dotčeno používání jiné definice 
ve vnitrostátních právních předpisech 
za jiným účelem, než je uvedeno v této 
směrnici.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a – bod ii
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) kódů KN 2207, 2208 90 91 
a 2208 90 99, pokud mají být použity jako 
palivo nebo pohonná hmota a jsou 
denaturovány podle čl. 27 odst. 1 písm. a) 
a b) směrnice 92/83/ES;

i) kódů KN 2207, 2208 90 91 a 2208 90 
99, pokud mají být použity jako palivo 
nebo pohonná hmota;

Odůvodnění

Navrhované omezení definice denaturovaného alkoholu v čl. 2 písm. i) není slučitelné s praxí 
na trhu a definicí bioetanolu v právních předpisech členských států, např. ve Švédsku, 
Rakousku či Německu.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Členské státy mohou uplatňovat až 
nulovou úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie na spotřebu energetických 
produktů a elektřiny používaných pro 
zemědělské a zahradnické práce, při chovu 
ryb a v lesnictví. Příjemci podléhají 
opatřením, jež musí vést k vyšší 
energetické účinnosti, která obecně 
odpovídá energetické účinnosti, jíž by bylo 
dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 
minimální sazby Unie.“

„3. Členské státy mohou uplatňovat až 
nulovou úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie na spotřebu energetických 
produktů a elektřiny používaných pro 
zemědělské a zahradnické práce, při chovu 
ryb a v lesnictví. Členské státy spolu 
s příjemci vytvoří konkrétní strategie, jež 
musí vést k vyšší energetické účinnosti, 
která obecně odpovídá energetické 
účinnosti, jíž by bylo dosaženo, pokud by 
byly dodrženy běžné minimální sazby 
Unie.“

Odůvodnění

Členské státy musí úsilí o dosažení energetické účinnosti, které je požadováno jako protiváha 
daňového zvýhodnění, přiměřeně koordinovat prostřednictvím konkrétních strategií a ve 
spolupráci s daným odvětvím, které pro tento účel vymezí dostatečné časové období, což 
umožní určitou flexibilitu a podpoří dostatečné investice vedoucí ke skutečné úspoře energií. 
Této úspory by nemohlo být dosaženo bez veřejné podpory a v rámci ročních investic. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. b a (nové)
Směrnice 2203/96/ES
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy poskytnou příjemcům, a 
to i malým a středním zemědělským 
podnikům, obecné pokyny týkající se 
uplatňování požadavků na energetickou
účinnost souvisejících se sníženými 
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daňovými sazbami.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – pododstavec 1 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 
mohou členské státy do 1. ledna 2023
uplatňovat pod finanční kontrolou 
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
výrobky podléhající dani uvedené v 
článku 2 této směrnice, pokud jsou tyto 
výrobky složeny z jednoho nebo více 
následujících výrobků či obsahují jeden 
nebo více následujících výrobků a pokud 
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES tyto výrobky splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice:

1. Členské státy mohou uplatňovat pod 
finanční kontrolou osvobození od daně 
nebo sníženou sazbu daně ze spotřeby 
energie na výrobky podléhající dani 
uvedené v článku 2, pokud jsou tyto 
výrobky složeny z jednoho nebo více 
následujících výrobků či obsahují jeden 
nebo více následujících výrobků:

Odůvodnění

Cílem je vrátit se ke smyslu článku 16 směrnice 2003/96/ES. Biopaliva budou výrazně 
přispívat k úsilí EU dosáhnout cílů v oblasti klimatu a energie. Členským státům musí být 
umožněno uvádět na trh paliva obsahující biopalivo. Zdanění je významným nástrojem při 
uvádění nových typů paliv na trh.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Portugalsko může uplatňovat nižší 3. Španělsko a Portugalsko mohou 
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úrovně všeobecného zdanění spotřeby 
energie, než jsou minimální úrovně 
zdanění stanovené v této směrnici, na 
energetické produkty a elektřinu 
spotřebovávané v autonomních regionech
Azory a Madeira, aby tak byla poskytnuta 
náhrada za dopravní náklady vzniklé 
v důsledku ostrovní povahy a odlehlosti 
těchto regionů.

uplatňovat nižší úrovně všeobecného 
zdanění spotřeby energie, než jsou 
minimální úrovně zdanění stanovené v této 
směrnici, na energetické produkty 
a elektřinu spotřebovávané v autonomních 
oblastech Kanárské a Baleárské ostrovy,
Azorské ostrovy a Madeira, aby tak byla 
poskytnuta náhrada za dopravní náklady 
vzniklé v důsledku ostrovní povahy a 
odlehlosti těchto regionů. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každých pět let a poprvé do konce 
roku 2015 předloží Komise Radě zprávu o 
uplatňování této směrnice a případně návrh 
na její pozměnění.

Každé tři roky a poprvé do konce roku 
2015 předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice a případně návrh na její 
pozměnění.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pro účely článku 
14a této směrnice v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění.“

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pro účely článku 
14a této směrnice v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem 
na dostupná nová zjištění, přičemž první 
revize musí být provedena nejpozději 
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do šesti měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost.“
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