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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog spremembe direktive, ki spreminja ureditev Skupnosti na področju obdavčitve 
energentov in električne energije, močno vpliva na primarni sektor.

Najprej spreminja ureditev na področju obdavčitve energije, porabljene v kmetijstvu. Čeprav 
imajo države članice še vedno možnost, da uvedejo davčne izjeme (do začetka uporabe 
znižane ravni 0 %) ali zmanjšanja, kot v sedanji direktivi, je ta možnost povezana le z 
energetsko razsežnostjo in z izpolnjevanjem zahtev energetske učinkovitosti (člen 15.3).
Ohranjanje možnosti zmanjšanja obremenitve, na primer za plinsko olje za rabo v kmetijstvu, 
je v sedanjem kontekstu nižanja prihodka kmetij in povečanja stalnih stroškov proizvodnje 
(kjer lahko energetski stroški zaradi povišanja cene plinskega olja in energije znašajo 30 % 
vseh stroškov) pozitivno za zagotavljanje trajnosti evropskih kmetij, saj pri kmetijskih strojih 
plinskega olja ni mogoče nadomestiti. Pogojevanje teh davčnih ugodnosti s politikami 
energetske učinkovitosti z namenom zmanjšanja teh stalnih stroškov, mora biti dovolj prožno 
in vključeno v državne strategije, oblikovane skupaj s sektorjem, ki bodo zajemale dovolj 
dolgo obdobje, da ne bi pomenile dodatnega bremena, ki bi še poslabšalo gospodarsko 
trajnost naših proizvajalcev, ki jih že dovolj bremenijo zahteve horizontalni ukrepi naše 
skupne kmetijske politike.

Predlog spremembe direktive 2003/96 vključuje razbremenitev pri obdavčevanju, povezanem 
s CO2, za nekatere sektorje, ki v skladu z odstavkom 13 člena 10 direktive 2003/87 štejejo kot 
tvegani, kar zadeva selitev virov ogljika, vendar med temi sektorji ni kmetijstva. Že v 
sporočilu Komisije o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami 
ogljika do leta 2050 je bilo priznano tveganje selitve virov ogljika v kmetijstvu, zato je treba 
od Komisije zahtevati, da vzporedno z direktivo 2003/96 spremeni direktivo 2003/87, in sicer 
najkasneje šest mesecev po začetku veljavnosti direktive o obdavčitvi energije, tako da 
vključi kmetijstvo med sektorje, ki lahko koristijo to davčno ugodnost, da bi zagotovili, da bi 
bili vsi sektorji ali podsektorji, kjer obstaja tveganje selitve virov ogljika, enako obravnavani 
v direktivi o obdavčitvi energije, kot predlaga Komisija v točki 3.2 sporočila o tem predlogu.

Kar zadeva biomaso, predlog direktive o obdavčitvi energije izboljšuje davčno obravnavo 
toliko, kolikor je njena energetska zmogljivost manjša glede na njen volumen, in tako 
odpravlja davčno diskriminacijo glede na energijo iz fosilnih virov. Zato je treba opozoriti na 
pomembno vlogo, ki jo mora imeti biomasa pri sestavi energetske mešanice držav članic, ne 
le zato, ker ni energija iz fosilnih virov, ampak tudi zato, ker njena proizvodnja učinkuje kot 
ponor ogljika. Z vidika obdavčevanja, čeprav je biomasa še vedno zunaj področja uporabe 
direktive o obdavčitvi energije, je treba pozvati k uskladitvi različnih stopenj DDV, ki se 
uporabljajo za biomaso v različnih državah članicah (predvsem v državah članicah, ki mejijo 
med seboj), da bi pri razvoju biomase preprečili t.i. učinek meje med različnimi regijami ali 
državami Skupnosti.

Nazadnje pozivamo, naj se Evropski parlament vključi med institucije, ki jih mora Komisija 
obvestiti o uporabi direktive pet let po njenem začetku veljavnosti, in pozdravljamo uvedbo 
prehodnega obdobja do leta 2023 za popolno uvedbo sprememb, ki jih prinaša ta direktiva.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič.
Preučitev navedene možnosti je razkrila, da 
bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 
povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. Kar 
zadeva obdavčitev CO2, je treba obravnavo
zadevnih sektorjev uskladiti s pravili, ki se 
uporabljajo za industrijske sektorje.

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič, da bi 
zagotovili gospodarsko trajnost teh 
kmetijskih panog, ki se soočajo že z
višjimi socialnimi, fitosanitarnimi in 
okoljskimi zahtevami, ki niso vključene v 
tržno ceno proizvoda. Kljub temu je
preučitev navedene možnosti razkrila, da bi 
bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 
povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti, 
obenem pa bi srednjeročno povzročila 
zmanjšanje fiksnih stroškov proizvodnje v 
teh sektorjih. Ta napredek na področju 
energetske učinkovitosti je treba razumeti 
v dovolj dolgem obdobju, poleg tega pa ga 
je treba vključiti v načrtovanje in nadzor 
javnih organov. Kar zadeva obdavčitev 
CO2, je treba pri obravnavi zadevnih 
sektorjev upoštevati zmogljivost zajemanja 
in skladiščenja ogljika ter tveganje selitve 
virov ogljika za vsak sektor in podsektor.

Or. es

Obrazložitev

Kmetje se že zdaj soočajo z vrsto zahtev v zvezi z usklajevanjem proizvodnje in okoljske 
trajnosti, ki se v okviru SKP nadzoruje in sankcionira, poleg tega pa bi se zdaj morali soočiti 
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še s podražitvijo plinskega olja za rabo v kmetijstvu. 

Zato podpiramo ukrepe za spodbujanje energetskega varčevanja, če to ne vpliva na 
donosnost pridelka in če je pri tem upoštevan položaj kmetov.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Ker je biomasa strateški sektor tako 
za sestavo prihodnjih energetskih mešanic 
držav članic kot tudi za oblikovanje 
strategij za nizkoogljično družbo, saj 
njena proizvodnja deluje kot ponor 
ogljika, morajo vse države članice 
uporabljati podobno splošno obdavčitev, 
vključno z DDV, da bi preprečili učinek 
meje ali celo neenakomeren razvoj 
biomase v državah članicah. 

Or. es

Obrazložitev

Namen direktive je izboljšati energetsko obdavčitev biomase glede na druge energente, ob 
upoštevanju njene kalorične vrednosti. Države članice trenutno za biomaso uporabljajo zelo 
različne stopnje DDV. Nekatere države uporabljajo znižane ali močno znižane, nekatere pa 
normalne stopnje obdavčitve. To povzroča ogromne razlike, ki imajo pri uporabi biomase 
učinek meje, kar pa lahko ogrozi njen potencial v energetski mešanici držav članic.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Države članice je treba spodbuditi, 
da bodo z vidika obdavčenja ugodno 
obravnavale rabo biogoriv druge 
generacije. Komisija mora dati izrecno 
prednost raziskavi biogoriv druge 
generacije, da bi izboljšali učinkovitost in 
zmanjšali dejanske stroške ter trajno 
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povečali financiranje raziskav in razvoja.

Or. es

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu in 
Evropskemu parlamentu o uporabi te 
direktive, pri čemer mora predvsem 
preučiti najnižjo raven obdavčitve CO2 na 
podlagi razvoja tržne cene pravic do 
emisije v EU, vpliva inovacij in 
tehnoloških dosežkov in razlogov za 
izjeme in znižanja davkov, ki so določeni v 
tej direktivi, tudi za gorivo, ki se uporablja 
v zračnem in pomorskem prometu. Seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje 
premestitve emisij CO2, se mora redno 
pregledovati ob upoštevanju 
razpoložljivosti morebitnih novih dokazov.
Komisija naj preuči predvsem tveganje 
selitve virov ogljika v kmetijstvu in 
najpozneje šest mesecev po začetku 
veljave te direktive za Svet in Evropski 
parlament oblikuje predlog za ustrezno 
razširitev seznama sektorjev, ki so 
izpostavljeni znatnemu tveganju selitve 
virov ogljika. 

Or. es

Obrazložitev

Sama Komisija je v načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami 
ogljika do leta 2050 [KOM (2011)112 končno] ugotovila, da je treba kmetijstvo obravnavati 
kot sektor, ki je izpostavljen tveganju selitve virov ogljika. Odstavek 5 člena 14a te direktive 
vsebuje seznam sektorjev, ki so kot tvegani opredeljeni v odstavku 13 člena 10a Direktive 
2003/87/ES, ki vzpostavlja sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.
Evropsko komisijo pozivamo, naj oblikuje predlog za spremembo, ki bo v ta seznam sektorjev 



PA\874681SL.doc 7/9 PE469.986v01-00

SL

vključil primarni sektor, da bi v pomenu te direktive imel dostop do v njej opredeljenih 
davčnih ugodnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opredelitev biomase v tej direktivi ne 
posega v uporabo drugačne opredelitve v 
različnih nacionalnih zakonodajah, če se 
uporablja v namene, ki se razlikujejo od te 
direktive.

Or. es

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – črka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim: b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
„3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu.
Za upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske
učinkovitosti, ki je na splošno enakovredna 
tisti, ki bi bila dosežena, če bi se 
upoštevale standardne najnižje stopnje 
Unije.“

„3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu.
Države članice skupaj z upravičenci 
oblikujejo posebne strategije, ki bodo 
zagotovile povečano energetsko
učinkovitosti, ki bo na splošno 
enakovredna tisti, ki bi bila dosežena, če bi 
se upoštevale standardne najnižje stopnje 
Unije.“

Or. es



PE469.986v01-00 8/9 PA\874681SL.doc

SL

Obrazložitev

Pomembno je, da prizadevanja za zagotovitev energetske učinkovitosti, ki se zahteva kot 
protiutež ugodnejši davčni obravnavi, države članice uskladijo v posebnih strategijah in v 
sodelovanju s sektorjem. Za to je potrebno dovolj dolgo obdobje, ki bo omogočilo določeno 
prožnost in zagotovilo zadostne naložbe, ki bodo zagotovile resničen prihranek energije, ki ga 
ni mogoče zagotoviti brez podpore javnosti.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Portugalska lahko uporabi ravni splošne 
obdavčitve porabe energije za energente in 
električno energijo, porabljene v 
Avtonomni regiji Azorov in Madeire, ki so 
nižje od najnižjih ravni obdavčitve, 
določenih s to direktivo, za pokrivanje 
transportnih stroškov, nastalih zaradi 
otoškega in razpršenega značaja navedenih 
regij.

3. Španija in Portugalska lahko uporabita
ravni splošne obdavčitve porabe energije 
za energente in električno energijo, 
porabljene v avtonomnih skupnostih 
Kanarski otoki in Baleari ter v
avtonomnih regijah Azori in Madeira, ki so 
nižje od najnižjih ravni obdavčitve, 
določenih s to direktivo, za pokrivanje 
transportnih stroškov, nastalih zaradi 
otoškega in razpršenega značaja navedenih 
regij.

Or. es

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu in Evropskemu 
parlamentu poročilo o uporabi te direktive 
in, kjer je primerno, predlog za njeno 
spremembo.
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Or. es

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje 
premestitve emisij CO2, za namene člena 
14a te direktive redno pregledovati, zlasti 
ob upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje 
premestitve emisij CO2, za namene člena 
14a te direktive redno pregledovati, prvi 
pregled se izvede najpozneje šest mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive, zlasti 
ob upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

Or. es


