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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dane z energie sa tradične vyberajú z rôznych dôvodov, najmä však s cieľom dosiahnuť 
príjmy a ovplyvniť správanie spotrebiteľov tak, aby s energiou zaobchádzali úspornejšie 
a uprednostňovali čistejšie formy energie.

Všetky členské štáty EÚ vyberajú dane z energie a tie sa v určitom rozsahu harmonizujú na 
úrovni EÚ. Jedným zo špecifických cieľov v súčasnosti platnej smernice o energetickej dani 
z roku 2003 bolo zamedziť narušeniu hospodárskej súťaže v odvetví energetiky na vnútornom 
trhu.

Od prijatia smernice o energetickej dani sa rámcové politické podmienky zásadne zmenili 
(Európska rada v marci 2008; konferencia OSN o zmene klímy, november/december 2010 
v Kankúne). V oblastiach energetiky a zmeny klímy boli na obdobie do roku 2020 vymedzené 
konkrétne a ambiciózne ciele politiky.

Návrhom na zmenu a doplnenie hodlá Komisia zosúladiť štyri témy, ktorými sú: zmena 
klímy, energetická účinnosť, vnútorný trh, ako aj podpora rastu a zamestnanosti.

Komisia navrhuje rozdeliť budúce zdaňovanie energie na dve časti: jednu na základe obsahu 
CO2 a druhú na základe energetického obsahu.

V kontexte aktuálnej diskusie o prípadnom budúcom systéme nových vlastných zdrojov EÚ1

získava návrh Komisie z hľadiska rozpočtu na význame, v prípade týchto budúcich vlastných 
prostriedkov by sa však mohlo po častiach uplatniť i prípadné zdanenie emisií CO2. Popri 
tejto súvislosti s rozpočtom EÚ považuje spravodajkyňa za dôležité zohľadniť sociálne 
dôsledky návrhu Komisie.

                                               
1 KOM(2011) 500; koncepcia reformy Európa potrebuje rast, vydali Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet 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 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Zdaňovanie vzťahujúce sa na CO2 by 
sa mohlo chápať aj ako možnú súčasť 
budúceho systému vlastných zdrojov 
rozpočtu Európskej únie s cieľom znížiť 
príspevky členských štátov a prispievať k 
boju proti zmene klímy.

Odôvodnenie

Financovanie Únie výlučne z vlastných zdrojov patrilo už medzi pôvodné ciele zmlúv o 
založení Európskych spoločenstiev. Využitie podielu zdaňovania vzťahujúceho sa na CO2 
spolu s ďalšou možnou zložkou by bolo v súlade s týmto právnym základom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Oslobodenia alebo úľavy v prospech 
domácností a charitatívnych organizácií 
môžu byť súčasťou sociálnych opatrení 
vymedzených členskými štátmi. Možnosť 
uplatňovať tieto oslobodenia alebo úľavy 
by sa z dôvodu rovnakého zaobchádzania 
so zdrojmi energie rozšírila na všetky 
energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo a na elektrinu. 
S cieľom zaistiť, aby ich vplyv na vnútorný 
trh ostal obmedzený, tieto oslobodenia 
a úľavy by sa mali vzťahovať len na 

(17) Oslobodenia alebo úľavy v prospech 
domácností s nízkymi príjmami a 
charitatívnych organizácií môžu byť 
súčasťou sociálnych opatrení vymedzených 
členskými štátmi. Možnosť uplatňovať 
tieto oslobodenia alebo úľavy by sa z 
dôvodu rovnakého zaobchádzania so 
zdrojmi energie mala rozšíriť na všetky 
energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo, na elektrinu a na 
pohonné látky. S cieľom zaistiť, aby ich 
vplyv na vnútorný trh ostal obmedzený, 
tieto oslobodenia a úľavy by sa mali 
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neobchodné činnosti. vzťahovať len na neobchodné činnosti.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o disponibilný príjem, navrhované budúce zdaňovanie energetických zdrojov bude 
pre domácnosti s nízkymi príjmami predstavovať neúmerné zaťaženie v porovnaní s 
domácnosťami so strednými a vysokými príjami. Z hľadiska potrieb profesijnej a súkromnej 
mobility sa zdá byť vhodné rozšíriť možnosť oslobodenia od daní na pohonné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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, 
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.

(28) Komisia by mala každé tri roky a po 
prvýkrát do konca roka 2015 predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade správu 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. Komisia by tiež 
mala monitorovať trh s cieľom 
zabezpečiť, aby bol trh s energiou 
transparentný a aby spotrebiteľov 
nepriaznivo neovplyvňovalo jeho 
zneužívanie.

Odôvodnenie

Zdaňovanie vzťahujúce sa na CO2 by malo v Únii ďalekosiahle následky pre environmentálnu 
a daňovú politiku. Z toho dôvodu by povinnosť predkladať správy mala zahŕňať aj Parlament. 
Aby bolo možné poskytovať politické usmernenia, lehoty na predkladanie správ treba skrátiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo a elektrinu, ak sa 
používajú domácnosťami, a/alebo 
organizáciami, ktoré sú príslušnými 
členskými štátmi uznávané ako 
charitatívne. V prípade takýchto 
charitatívnych organizácií obmedzia 
členské štáty oslobodenie od daní alebo 
daňové úľavy na používanie na účely 
neobchodných činností. Pri zmiešanom 
používaní sa zdaňovanie uplatňuje 
v závislosti od podielu každého druhu 
používania. Ak je niektorý druh používania
bezvýznamný, môže sa pokladať za 
nulový;

h) energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo, elektrinu a pohonné 
látky, najmä ak sa používajú 
domácnosťami s nízkymi príjmami a/alebo 
organizáciami, ktoré sú príslušnými 
členskými štátmi uznávané ako 
charitatívne. V prípade takýchto 
charitatívnych organizácií obmedzia 
členské štáty oslobodenie od daní alebo 
daňové úľavy na používanie na účely 
neobchodných činností. Pri zmiešanom 
používaní sa zdaňovanie uplatňuje 
v závislosti od podielu každého druhu 
používania. Ak je niektorý druh používania 
bezvýznamný, môže sa pokladať za 
nulový;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o disponibilný príjem, navrhované budúce zdaňovanie energetických zdrojov bude 
pre domácnosti s nízkymi príjmami predstavovať neúmerné zaťaženie v porovnaní s 
domácnosťami so strednými a vysokými príjami. Z hľadiska potrieb profesijnej a súkromnej 
mobility sa zdá byť vhodné rozšíriť možnosť oslobodenia od daní na pohonné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – bod 14
Smernica 2003/96/ES
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Energeticky náročný podnik“ znamená 
podnikateľský subjekt uvedený v článku 

„Energeticky náročný podnik“ znamená 
podnikateľský subjekt uvedený v článku 
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11, keď buď nákupy energetických 
výrobkov a elektrickej energie dosahujú 
aspoň 3,0 % hodnoty produkcie, alebo 
výška splatnej vnútroštátnej energetickej 
dane dosahuje aspoň 0,5 % pridanej 
hodnoty. V rámci tohto vymedzenia smú 
členské štáty uplatňovať prísnejšie 
vymedzené pojmy, vrátane vymedzenia 
hodnoty predaja, ale aj vymedzenia 
procesu a sektora.

11, keď buď nákupy energetických 
výrobkov a elektrickej energie dosahujú 
aspoň 5,0 % hodnoty produkcie, alebo 
výška splatnej vnútroštátnej energetickej 
dane dosahuje aspoň 0,5 % pridanej 
hodnoty. V rámci tohto vymedzenia smú 
členské štáty uplatňovať prísnejšie 
vymedzené pojmy, vrátane vymedzenia 
hodnoty predaja, ale aj vymedzenia 
procesu a sektora.

Odôvodnenie

Prahová hodnota 3 % je príliš nízka a vzťahovala by sa na príliš mnoho podnikov. Následná 
byrokracia by bola neúmerná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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.

Odôvodnenie

Zdaňovanie vzťahujúce sa na CO2 by malo v Únii ďalekosiahle následky pre environmentálnu 
a daňovú politiku. Z toho dôvodu by povinnosť predkladať správy mala zahŕňať aj Parlament. 
Aby bolo možné poskytovať politické usmernenia, lehoty na predkladanie správ treba skrátiť.
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