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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh na zmenu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa právny rámec Spoločenstva pre 
zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, má významný vplyv na primárny sektor.

Na jednej strane sa ním mení režim zdaňovania energie využívanej v poľnohospodárstve.
Hoci sa uchováva možnosť, na základe ktorej môžu členské štáty zavádzať oslobodenia od 
dane (uplatňovať sadzby znížené až na 0 %) alebo daňové úľavy, ako je to v súčasnej 
smernici, táto možnosť sa naďalej viaže iba na oblasť energetiky a na splnenie požiadavky 
energetickej účinnosti (článok 15 ods. 3). Skutočnosť, že sa povoľuje možnosť uplatňovať 
daňové úľavy napríklad na poľnohospodársku naftu, je to pre životaschopnosť európskych 
podnikov v súčasnom kontexte poľnohospodárskych výnosov a rastu pevných výrobných
nákladov (v ktorých náklady na energiu môžu z dôvodu zvýšenia cien ropy a cien za energiu 
dosiahnuť až 30%) dobrá správa, keďže k používaniu nafty v poľnohospodárskych strojoch 
neexistujú iné alternatívy. Lenže podmienenosť týchto daňových výhod politikami 
energetickej účinnosti s cieľom znížiť tieto pevné náklady musí byť dostatočne pružná, 
začlenená do štátnych stratégií vypracovaných spolu so sektorom a musí sa uplatňovať v 
dostatočne dlhom cykle rokov, aby nepredstavovala ďalšiu záťaž, ktorý bude brzdiť 
hospodársku udržateľnosť našich výrobcov, ktorá je už beztak obmedzená priesekovými 
politikami našej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Návrh na zmenu a doplnenie smernice 2003/96 obsahuje aj daňovú úľavu týkajúcu sa CO2 v 
určitých sektoroch, ktoré sú v zmysle článku 10a ods. 13 smernice 2003/87 považované za 
sektory vystavené riziku úniku uhlíka, no ide o sektory, medzi ktorými sa nenachádza 
poľnohospodárstvo. Už v oznámení Komisie o „pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050“ boli uznané riziká úniku uhlíka v 
poľnohospodárstve, a preto je potrebné naliehavo žiadať Komisiu, aby súbežne so smernicou 
2003/96 upravila aj smernicu 2003/87, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
SZE (smernica o zdanení energie), a začlenila poľnohospodárstvo medzi sektory, ktoré môžu 
čerpať tieto daňové výhody, aby sa zabezpečilo, ako to uznáva sama Komisia v bode 3.2 
svojho oznámenia o tomto návrhu, že všetky sektory alebo subsektory vystavené riziku úniku 
uhlíka budú v rámci SZE zdaňované rovnako.

Pokiaľ ide o biomasu, v návrhu SZE sa zlepšuje jej zdaňovanie v prípadoch, keď jej 
energetická kapacita bude nižšia než jej objem, a tým sa skoncuje s daňovou diskrimináciou, 
ktorá tu existovala vo vzťahu k fosílnym palivám. Z tejto skutočnosti vyplýva potreba 
pripomenúť, že biomasa by mala mať v energetickom mixe členských štátov najvýznamnejšiu 
úlohu nielen preto, že ide o nefosílnu energiu, ale aj pre záchytnú schopnosť vyplývajúcu z jej 
produkcie. A rovnako z hľadiska zdaňovania, aj keď mimo rámca právomocí SZE, je 
potrebné pripomenúť potrebu harmonizácie rozličných sadzieb DPH, ktoré uplatňujú 
jednotlivé členské štáty na biomasu (najmä hraničné štáty), aby sa zabránilo možnému efektu 
hraníc v rozvoji biomasy medzi jednotlivými regiónmi alebo krajinami Spoločenstva.

A napokon žiadame, aby bol Európsky parlament zahrnutý medzi inštitúcie, ktoré musí 
Európska komisia oboznámiť o uplatňovaní do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti 
smernice, a zároveň sa považuje za pozitívne, aby sa na celkové uplatňovanie zmien, ktoré 
táto smernica zavedie, začlenilo prechodné obdobie do roku 2023.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Preto by sa malo prijať ustanovenie, že 
zdanenie energie pozostáva z dvoch 
zložiek, a to zdaňovania vzťahujúceho sa 
na CO2 a všeobecného zdaňovania 
spotreby energie. S cieľom prispôsobiť 
zdaňovanie energie fungovaniu systému 
Únie podľa smernice 2003/87/ES by sa od 
členských štátov malo vyžadovať, aby 
výslovne rozlišovali medzi týmito dvomi 
zložkami. Tak by sa zároveň umožnilo 
rozdielne zaobchádzať s palivami, ktoré sú 
biomasou alebo sú vyrobené z biomasy.

(5) Preto by sa malo prijať ustanovenie, že
zdanenie energie pozostáva z dvoch 
zložiek, a to zdaňovania vzťahujúceho sa 
na CO2 a všeobecného zdaňovania 
spotreby energie. S cieľom prispôsobiť 
zdaňovanie energie fungovaniu systému 
Únie podľa smernice 2003/87/ES by sa od 
členských štátov malo vyžadovať, aby 
výslovne rozlišovali medzi týmito dvomi 
zložkami. Tak by sa zároveň umožnilo 
rozdielne zaobchádzať s palivami, ktoré sú 
biomasou alebo sú vyrobené z biomasy, 
vzhľadom na výhody, ktoré ponúkajú ako 
zdroj obnoviteľnej energie, ktorý je lacný 
a z hľadiska emisií skleníkových plynov 
takmer neutrálny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Ustanovením článku 15 ods. 3 
smernice 2003/96/ES sa členským štátom 
umožňuje, aby uplatňovali na 
poľnohospodárske, záhradnícke alebo 
rybochovné práce a v lesníctve nielen 
ustanovenia všeobecne uplatňované na 
obchodné použitia, ale aj úroveň zdanenia 
zníženú na nulu. Po preskúmaní tejto 
možnosti sa zistilo, že pokiaľ ide 
o všeobecné zdanenie spotreby energie, 
jeho zachovanie by bolo v rozpore so 

(20) Ustanovením článku 15 ods. 3 
smernice 2003/96/ES sa členským štátom 
umožňuje, aby uplatňovali na 
poľnohospodárske, záhradnícke alebo 
rybochovné práce a v lesníctve nielen 
ustanovenia všeobecne uplatňované na 
obchodné použitia, ale aj úroveň zdanenia 
zníženú na nulu, s cieľom zabezpečiť 
hospodársku životaschopnosť týchto 
sektorov, ktoré sú už aj tak obmedzované 
náročnými sociálnymi, fytosanitárnymi a 
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širšími cieľmi politiky Únie, pokiaľ by sa 
neprepojilo so zložkou zaisťujúcou 
pokroky v energetickej účinnosti. 
Vzhľadom na zdaňovanie vzťahujúce sa na 
emisie CO2 je potrebné zaobchádzanie 
s príslušnými sektormi zosúladiť
s pravidlami vzťahujúcimi sa na 
priemyselné odvetvia.

environmentálnymi požiadavkami, ktoré 
trh dostatočne nekompenzuje. Napriek 
tomu sa po preskúmaní tejto možnosti 
zistilo, že pokiaľ ide o všeobecné zdanenie 
spotreby energie, jeho zachovanie by bolo 
v rozpore so širšími cieľmi politiky Únie, 
pokiaľ by sa neprepojilo so zložkou 
zaisťujúcou pokroky v energetickej 
účinnosti. Tieto pokroky v energetickej 
účinnosti by sa mali uskutočňovať v 
rámci dostatočne dlhého cyklu a mali by 
byť verejne plánované a monitorované zo 
strany verejných orgánov. Členské štáty 
by mali subjektom pôsobiacim v týchto 
sektoroch poskytovať technické 
usmernenia, ak sa v súvislosti so 
zníženými sadzbami dane uplatňujú 
dodatočné požiadavky na energetickú 
účinnosť. Vzhľadom na zdaňovanie 
vzťahujúce sa na emisie CO2 je potrebné, 
aby zaobchádzanie s príslušnými sektormi 
zohľadňovalo špecifickú schopnosť 
zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého a riziko úniku oxidu uhličitého 
pre každý z uvedených sektorov 
a podsektorov, ako aj možný vplyv na ich 
produktivitu a životaschopnosť. Sektory 
vyrábajúce biomasu s vysokým 
potenciálom uchovávania oxidu 
uhličitého by mali byť vyňaté. Je 
nevyhnutné, aby sa v regiónoch s 
mimoriadne vysokou kapacitou na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov 
podporovala energetická nezávislosť ich 
činnosti súvisiacej s poľnohospodárstvom 
a chovom dobytka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Sektor biomasy je strategickým 
sektorom, a to tak pre vytváranie 
budúcich energetických mixov členských 
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štátov, ako aj pre formovanie stratégií 
rozvoja výrobkov z biomasy s vysokou 
pridanou hodnotou pre nízkouhlíkové
hospodárstvo, vzhľadom na to, že pri 
výrobe biomasy dochádza k záchytu oxidu 
uhličitého. Členské štáty by sa preto mali 
vyhýbať uplatňovaniu príliš odlišných 
mier zdaňovania vrátane DPH, aby 
predišli riziku vytvorenia „hraničného 
efektu“ medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Malo by sa stanoviť, že členské štáty 
by mali rozvíjať formy bioenergie na 
základe hospodárskych potrieb 
spoločnosti a jej záujmov. Je potrebné 
členské štáty povzbudzovať k tomu, aby 
na spotrebu biopalív druhej generácie 
uplatňovali priaznivý režim zdaňovania. 
Komisia a členské štáty by mali považovať 
výskum agropalív druhej generácie za 
vrcholnú prioritu s cieľom zlepšiť ich 
účinnosť a skutočné náklady, ako aj 
podstatne zvýšiť financovanie výskumu a 
vývoja, pričom by sa mala zohľadniť 
potenciálna zmena využívania pôdy a 
premena biotopov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Komisia by mala každých päť rokov
a po prvýkrát do konca rok 2015 predložiť 
Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, 

(28) Komisia by mala každé tri roky a po 
prvýkrát do konca roku 2015 predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade správu 



AD\885961SK.doc 7/12 PE469.986v02-00

SK

pričom preskúma najmä minimálnu úroveň 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2
so zreteľom na vývoj trhovej ceny 
emisných kvót v EÚ, vplyve inovácií a 
technologického vývoja a opodstatnenia 
oslobodení od dane a daňových úľav 
ustanovených v tejto smernici, a to aj 
v prípade palív používaných na účely 
leteckej a námornej dopravy. Zoznam 
sektorov alebo subsektorov, ktoré sú 
považované za také, ktoré sú vystavené 
závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude 
pravidelne revidovať, najmä so zreteľom 
na dostupné nové zistenia.

o uplatňovaní tejto smernice, pričom 
preskúma najmä minimálnu úroveň 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2
so zreteľom na vývoj trhovej ceny 
emisných kvót v EÚ, vplyve inovácií a 
technologického vývoja a opodstatnenia 
oslobodení od dane a daňových úľav 
ustanovených v tejto smernici, a to aj 
v prípade palív používaných na účely 
leteckej a námornej dopravy. Zoznam 
sektorov alebo subsektorov, ktoré sú 
považované za také, ktoré sú vystavené 
závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude 
pravidelne revidovať, najmä so zreteľom 
na dostupné nové zistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Definícia biomasy, ktorá sa používa v tejto 
smernici, platí bez toho, aby bolo dotknuté 
používanie odlišnej definície vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch na 
iné účely, ako sú účely uvedené v tejto 
smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 
2207, 2208 90 91 a 2208 90 99, ak sú 
určené na používanie ako vykurovacie 
palivo alebo motorové palivo a sú 

i) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 
2207, 2208 90 91 a 2208 90 99, ak sú 
určené na používanie ako vykurovacie 
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denaturované v súlade s článkom 27 ods. 
1) písm. a) a b) smernice 92/83/ES;

palivo alebo motorové palivo;

Odôvodnenie

Navrhované obmedzenie definície denaturovaného etylalkoholu v článku 2 ods. i) nie je 
zlučiteľné s postupmi na trhu a definíciou bioetanolu podľa právnych predpisov v členských 
štátoch, napríklad v Švédsku, Rakúsku a Nemecku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3. Členské štáty môžu na spotrebu 
energetických výrobkov a elektriny 
používanú na poľnohospodárske, 
záhradnícke a akvakultúrne práce a v 
lesníctve uplatňovať úroveň všeobecného 
zdaňovania spotreby energie zníženú až na 
nulu. Príjemcovia podliehajú 
ustanoveniam, ktoré musia viesť 
k zvýšenej energetickej účinnosti vo 
všeobecnosti rovnocennej s tou, ktorú by 
dosiahli, ak by sa dodržiavali štandardné 
minimálne sadzby Únie.“

„3. Členské štáty môžu na spotrebu 
energetických výrobkov a elektriny 
používanú na poľnohospodárske, 
záhradnícke a akvakultúrne práce a v 
lesníctve uplatňovať úroveň všeobecného 
zdaňovania spotreby energie zníženú až na 
nulu. Členské štáty a príjemcovia 
vytvárajú cielené stratégie, ktoré musia 
viesť k zvýšenej energetickej účinnosti vo 
všeobecnosti rovnocennej s tou, ktorú by 
dosiahli, ak by sa dodržiavali štandardné 
minimálne sadzby Únie.“

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty koordinovali v osobitných stratégiách a v spolupráci s odvetvím 
snahu o energetickú účinnosť, ktorá sa vyžaduje ako protihodnota za lepší daňový režim, a 
aby sa preto zaviedla dostatočne dlhá lehota, ktorá umožní istú pružnosť a podporí 
dostatočné investície na vytvorenie skutočných úspor energie, ktoré by bez štátnej pomoci a 
každoročných investícií vôbec nevznikli. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno ba (nové)
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Smernica 2203/96/ES
Článok 15 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty poskytnú príjemcom 
pomoci vrátane malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov 
komplexné usmernenia týkajúce sa 
uplatňovania požiadaviek na energetickú 
účinnosť súvisiacich so zníženými 
sadzbami dane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – bod 1 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu do 31. decembra 2023
bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto 
článku, uplatňovať oslobodenie alebo 
zníženú sadzbu všeobecného zdaňovania
spotreby energie pod daňovým dohľadom 
na zdaniteľné výrobky uvedené v článku 2 
tejto smernice, keď sú tieto výrobky 
vyrobené z jedného alebo viacerých ďalej 
uvedených výrobkov, alebo ak obsahujú 
jeden alebo viac z týchto výrobkov, a keď, 
pokiaľ ide o biopalivá a biokvapaliny 
vymedzené v článku 2 písm. h) 
a I smernice 2009/28/ES, tieto výrobky 
spĺňajú kritériá udržateľnosti ustanovené 
v článku 17 uvedenej smernice:

1. Členské štáty môžu pod daňovým 
dohľadom uplatňovať oslobodenie alebo 
zníženú sadzbu dane zo spotreby energie 
na zdaniteľné výrobky uvedené v článku 2, 
keď sú tieto výrobky vyrobené z jedného 
alebo viacerých ďalej uvedených 
výrobkov, alebo ak obsahujú jeden alebo 
viac z týchto výrobkov:

Odôvodnenie

Zámerom je znovu zaviesť zmysel článku 16 smernice 2003/96/ES. Biopalivá výrazne prispejú 
k snahám EÚ o dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky. Členské štáty musia mať 
možnosť uviesť palivá obsahujúce biopalivá na trh. Zdaňovanie je dôležitou pákou pri prvom 
uvádzaní nových typov palív na trh.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – bod 14
Smernica 2003/96/ES
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Portugalsko môže uplatňovať úrovne 
všeobecného zdaňovania spotreby energie 
za energetické výrobky a elektrickú 
energiu spotrebované v autonómnych 
oblastiach Azory a Madeira, ktoré sú nižšie 
než minimálne úrovne zdaňovania 
stanovené v tejto smernici, aby tak 
kompenzovalo prepravné náklady 
vzniknuté v dôsledku ostrovnej a 
rozptýlenej povahy týchto regiónov.

3. Španielsko a Portugalsko môžu
uplatňovať úrovne všeobecného 
zdaňovania spotreby energie za energetické 
výrobky a elektrickú energiu spotrebované 
v autonómnych spoločenstvách Kanárske 
a Baleárske ostrovy a v autonómnych 
oblastiach Azory a Madeira, ktoré sú nižšie 
než minimálne úrovne zdaňovania 
stanovené v tejto smernici, aby tak 
kompenzovali prepravné náklady 
vzniknuté v dôsledku ostrovnej a 
rozptýlenej povahy týchto regiónov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/96/ES
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia každých päť rokov a prvý raz do 
konca roka 2015 predloží Rade správu 
o uplatňovaní tejto smernice a v prípade 
potreby návrh na jej úpravu.

Komisia každé tri roky a prvý raz do konca 
roka 2015 predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice a v prípade potreby návrh na 
jej úpravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/96/ES
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Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sektorov a subsektorov, ktoré sú 
považované za také, ktoré sú vystavené 
závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude na 
účely článku 14a tejto smernice v každom 
prípade pravidelne revidovať, najmä so 
zreteľom na dostupné nové zistenia.“

Zoznam sektorov a subsektorov, ktoré sú 
považované za také, ktoré sú vystavené 
závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude na 
účely článku 14a tejto smernice v každom 
prípade pravidelne revidovať, najmä so 
zreteľom na dostupné nové zistenia, 
pričom prvá revízia sa uskutoční 
najneskôr do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“
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