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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek w sprawie zmiany dyrektywy zmieniającej wspólnotowy system 
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej ma znaczny wpływ na 
pierwotny sektor.

Z jednej strony zmienia on system opodatkowania energii wykorzystywanej w sektorze 
rolnym. Chociaż utrzymuje się możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie 
zwolnień podatkowych (i stosowania nawet stawek zmniejszonych do 0%) lub ulg, jak w 
obecnie obowiązującej dyrektywie, możliwość ta zależy tylko od komponentu 
energetycznego i podlega spełnieniu wymogów dotyczących efektywności energetycznej (art. 
15 ust. 3). Możliwość stosowania obniżonych stawek podatków, np. do oleju stosowanego w 
rolnictwie w obecnym kontekście spadku dochodów w rolnictwie i wzrostu kosztów stałych 
produkcji (gdzie koszty energii związane ze wzrostem ceny oleju i kosztów energii mogą 
sięgać nawet 30%) jest pomyślną wiadomością dla opłacalności gospodarstw europejskich, 
biorąc pod uwagę, że nie ma możliwości zastąpienia oleju stosowanego do maszyn 
rolniczych.  Niemniej jednak podejście uzależniające takie korzyści podatkowe od polityki w 
zakresie efektywności energetycznej, aby zmniejszyć te same koszty stałe, powinno być dość 
elastyczne, stanowić element państwowych strategii opracowanych we współpracy z 
sektorem i wpisywać się w wystarczająco długi okres czasu, aby nie stanowiło to 
dodatkowego obciążenia, które umniejszy zrównoważony charakter wyrobów naszych 
producentów, którzy już podlegają wysokim wymogom wynikającym z horyzontalnych 
strategii politycznych WPR.

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2003/96 wprowadza obniżki podatkowe związane z 
emisjami  CO2  dla określonych sektorów uważanych za sektory, w których może wystąpić 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji w rozumieniu art. 10a ust. 13 dyrektywy 
2003/87, przy czym wśród tych sektorów nie ma rolnictwa.  Już w komunikacie Komisji pt. 
„Mapa drogowa przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku” zauważono 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji w rolnictwie, w związku z czym należy 
nalegać, aby równolegle ze zmianą dyrektywy 2003/96 Komisja zmieniła dyrektywę 2003/87 
nie później niż w terminie sześciu miesięcy po wejściu w życie dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii, zaliczając rolnictwo do sektorów, które będą mogły skorzystać z ulg 
podatkowych, aby zapewnić – jak przyznaje Komisja w pkt 3.2 komunikatu w sprawie tego 
wniosku – takie same podejście do wszystkich sektorów lub subsektorow, w których 
występuje ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji.

We wniosku w sprawie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii zmniejsza się 
opodatkowanie biomasy, ponieważ zdolność energetyczna biomasy jest mniejsza niż jej 
objętość, kładąc tym samym kres dyskryminacji podatkowej w stosunku do energii 
pochodzącej z paliw kopalnych. Jest to odpowiednia okazja, aby wezwać do zwiększenia roli 
biomasy w kształtowaniu koszyków energetycznych państw członkowskich, nie tylko 
dlatego, że energia ta nie pochodzi z paliw kopalnych, lecz również dlatego, że przy jej 
produkcji pochłaniany jest dwutlenek węgla. Również z podatkowego punktu widzenia, 
chociaż wychodzimy z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, 
należy zaapelować o harmonizację ogromnych rozbieżności między podatkiem VAT, jakie 
stosują poszczególne państwa członkowskie do biomasy (w szczególności w państwach 
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granicznych), aby uniknąć ewentualnych „efektów granicy” w rozwoju biomasy w 
poszczególnych regionach lub państwach Wspólnoty.

Na zakończenie sprawozdawca zwraca się o włączenie Parlamentu Europejskiego do 
instytucji, które powinny być informowane o wdrażaniu dyrektywy w sprawie opodatkowania 
energii przez Komisję Europejska w terminie pięciu lat po wejściu w życie dyrektywy i 
pozytywnie ocenia fakt, że wyznaczono okres przejściowy na zastosowanie wszystkich zmian 
wprowadzony niniejszą dyrektywą, który zakończy się w 2023 r.  

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera, 
aby zapewnić finansową opłacalność tych 
gospodarstw rolnych, które już polegają 
ograniczeniom związanym z wysokimi 
wymogami społecznymi, fitosanitarnymi i 
ochrony środowiska, a których rynek nie 
kompensuje w wystarczającym stopniu.
Mimo to, analiza tej możliwości wykazała, 
że w odniesieniu do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii jej 
utrzymanie byłoby sprzeczne z szerszymi 
celami polityki Unii, jeżeli nie byłaby ona 
powiązana z wymogiem stosowania 
środków przyczyniających się do postępów 
w dziedzinie efektywności energetycznej, 
prowadząc jednocześnie do zmniejszenia 
stałych kosztów produkcji w tych 
sektorach. Te postępy w zwiększaniu 
efektywności energetycznej należy 
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postrzegać w ramach wystarczająco
długiego okresu, poddać je planowaniu i 
kontroli organów publicznych. Co do 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno uwzględniać zdolność 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla oraz ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji, jakie istnieje 
w odniesieniu do każdego z tych sektorów 
i podsektorów.

Or. es

Uzasadnienie

Rolnicy już podlegają szeregowi wymogów związanych z produkcją i jej zrównoważonym 
charakterem, co jest kontrolowane i karane w ramach WPR o warunkowym charakterze, a 
oprócz tego muszą ponosić koszty wzrostu cen rolniczego oleju napędowego. 
W związku z tym sprawozdawca popiera środki mające na celu wspieranie oszczędności 
energetycznej, pod warunkiem, że nie odbije się to na rentowności upraw i że uwzględni się 
wymogi, jakim podlegają rolnicy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Mając na uwadze, że biomasa jest 
strategicznym sektorem zarówno dla 
ukształtowania przyszłych koszyków 
energetycznych państw członkowskich, 
jak i dla utworzenia strategii na rzecz 
niskoemisyjnego społeczeństwa ze 
względu na efekt pochłaniania węgla, jaki 
ma ta produkcja, wszystkie państwa 
członkowskie powinny koniecznie 
stosować ogólne podobne opodatkowanie, 
w tym podatek VAT, ponieważ istnieje 
ryzyko powstania „efektu granicy” między 
państwami członkowskimi, a nawet ryzyko 
nierównego rozwoju biomasy w 
poszczególnych państwach.

Or. es
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Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest ulepszenie opodatkowania energii w sektorze biomasy  w 
stosunku do innych produktów energetycznych w odniesieniu do ich potencjału cieplnego. 
Poszczególne państwa członkowskie stosują jednak zróżnicowane stawki VAT w stosunku do 
biomasy. Niektóre państwa stosują stawki zmniejszone lub bardzo zmniejszone, a inne stosują 
stawki ogólne. Powoduje to kolosalne różnice, które mogą spowodować „efekt granicy” w 
stosowaniu biomasy, co może zaszkodzić jej potencjałowi w zakresie koszyków 
energetycznych państw członkowskich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do przychylnego pod 
względem opodatkowania podejścia do 
stosowania biopaliw drugiej generacji. 
Komisja powinna przyznać najwyższy 
priorytet badaniom nad biopaliwami 
drugiej generacji, aby poprawić ich 
efektywność i rzeczywisty koszt, a także 
znacznie zwiększyć finansowanie w 
zakresie B+R.

Or. es

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 

(28) Co trzy lata, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
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wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, 
uwzględniając dostępność nowych 
dowodów. Komisja rozpatruje w 
szczególności ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji w sektorze 
rolnym i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
przedstawia Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu wniosek w celu 
odpowiedniego rozszerzenia wykazu 
sektorów, w których występuje znaczne 
zagrożenie przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

La propia Comisión Europea ha reconocido en "La hoja de ruta hacia una sociedad 
hipocarbónica en el 2050" [COM (2011) 112 final], que la agricultura debe ser considerada 
como un sector de riesgo de fuga de carbono. La presente directiva se remite en su artículo 
14 bis, apartado 5, a un listado de sectores considerados como tal descrito en el artículo 10 
bis, apartado 13 de la Directiva 2003/87 CE por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Realizamos un llamamiento 
para que la Comisión Europea presente una propuesta de modificación que incorpore al 
sector primario en este listado de sectores para que, a tenor de la presente directiva, pueda 
acceder a las ventajas fiscales que detalla.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit piąty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Definicja biomasy stosowana w niniejszej 
dyrektywie nie wyklucza użycia w 
ustawodawstwie krajowym odmiennej 
definicji, sformułowanej w celach innych 
niż cele niniejszej dyrektywy.

Or. es

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie. Beneficjenci podlegają 
uzgodnieniom prowadzącym do wzrostu 
efektywności energetycznej, zasadniczo 
równoważnego z tym, który zostałby 
osiągnięty, jeśli przestrzegane byłyby 
standardowe unijne stawki minimalne.”.

„3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie. Państwa członkowskie 
wraz z beneficjentami opracowują 
specjalne strategie prowadzące do wzrostu 
efektywności energetycznej, zasadniczo 
równoważnego z tym, który zostałby 
osiągnięty, jeśli przestrzegane byłyby 
standardowe unijne stawki minimalne.”

Or. es

Uzasadnienie

Ważne jest, aby starania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, której 
wymaga się w zamian za lepsze traktowanie pod względem podatkowym, były w pewnym 
stopniu koordynowane przez państwa członkowskie w ramach specjalnych strategii i we 
współpracy z sektorem; strategie te powinny przewidywać wystarczająco dużo czasu, co 
pozwoli na pewna elastyczność i ułatwi wystarczające inwestycje, które doprowadzą do 
prawdziwej oszczędności energii, której nie zrealizowano by bez wsparcia publicznego i w 
postaci corocznych inwestycji.  
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Portugalia, w odniesieniu do produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
zużywanych w Autonomicznych 
Regionach Azorów i Maderze, może 
stosować poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii niższe niż 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustanowione w niniejszej dyrektywie w 
celu wyrównania kosztów transportu 
poniesionych z powodu wyspiarskiego 
charakteru i rozproszenia wysp w tych 
regionach.

3. Hiszpania i Portugalia, w odniesieniu do 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zużywanych w 
autonomicznych regionach Wysp 
Kanaryjskich i Balearów oraz w 
Autonomicznych Regionach Azorów i 
Madery, mogą stosować poziomy 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
niższe niż minimalne poziomy 
opodatkowania ustanowione w niniejszej 
dyrektywie w celu wyrównania kosztów 
transportu poniesionych z powodu 
wyspiarskiego charakteru i rozproszenia 
wysp w tych regionach. 

Or. es

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
i Parlamentowi Europejskiemu
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Or. es
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji do celów 
art. 14a niniejszej dyrektywy podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.”

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji do celów 
art. 14a niniejszej dyrektywy podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, przy czym pierwszy przegląd 
odbędzie się nie później niż w terminie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, w szczególności 
uwzględniając dostępność nowych 
dowodów.”

Or. es


