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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Daně z energie jsou tradičně ukládány z řady důvodů, zejména k získání příjmů, avšak rovněž
s cílem přimět spotřebitele k hospodárnějšímu využívání energie a k upřednostňování čistších 
zdrojů energie. 

Všechny členské státy EU ukládají daně z energie a tyto daně jsou na úrovni EU do jisté míry 
harmonizovány. Cílem v současnosti platné směrnice o energetické dani z roku 2003 bylo 
zejména zabránit narušování hospodářské soutěže v oblasti energetiky na vnitřním trhu. 
Od doby přijetí směrnice o energetické dani se výrazně změnily rámcové politické podmínky 
(zasedání Evropské rady v březnu 2008; konference OSN o změně klimatu
v listopadu/prosinci 2010 v Cancúnu). V oblasti energetiky a změny klimatu byly na období 
do roku 2020 stanoveny konkrétní a ambiciózní politické cíle. 

Pomocí návrhu změn hodlá Komise dosáhnout souladu všech čtyř témat: klimatická změna, 
energetická účinnost, vnitřní trh a podpora růstu a zaměstnanosti. 

Komise navrhuje rozdělit budoucí zdanění energie do dvou částí: jednak zdanění na základě 
obsahu CO2 a dále zdanění na základě energetického obsahu. 
Ve světle současné diskuse o budoucím možném systému nových vlastních zdrojů EU1 roste 
význam návrhu Komise z hlediska rozpočtu, neboť možné zdanění CO2 by mohlo být ve 
formě podílů použito pro tyto budoucí vlastní zdroje. Kromě zmíněného vztahu k rozpočtu 
EU považuje navrhovatelka za důležité zohlednit sociální dopady návrhu Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zdanění v souvislosti s CO2 může být 
ve formě podílů použito k budoucímu 
novému systému vlastních zdrojů pro 
rozpočet Evropské unie. Snížilo by 
příspěvky členských států, umožnilo by 
snížit daňové zatížení práce, posílilo by 

                                               
1 KOM(2011)500; Přístup k reformám „Evropa potřebuje růst“, vydali Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt
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soudržnost, odstranilo by konkurenční 
znevýhodnění na vnitřním trhu, vedlo by
k větší daňové spravedlnosti a díky své 
transparentnosti a jednoduchosti by 
zvýšilo přijatelnost pro občany.

Or. de

Odůvodnění

Již zakládající smlouvy EHS byly původně zaměřeny na financování Unie zcela z vlastních 
zdrojů. Použití podílů zdanění v souvislosti s CO2 a také možné druhé části by tomuto 
právnímu základu odpovídalo.

Pozměňovací návrh 2
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací může být součástí sociálních 
opatření stanovených členskými státy. 
Možnost uplatňovat takováto osvobození 
od daně nebo její snížení by měla být
z důvodu rovného zacházení s jednotlivými 
zdroji energie rozšířena na všechny 
energetické produkty používané jako 
palivo a na elektřinu. S cílem zajistit, aby 
byl jejich dopad na vnitřní trh omezený, by 
se tato osvobození od daně a její snížení 
měla uplatňovat pouze na neobchodní 
činnosti.

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností s nízkými příjmy
a dobročinných organizací může být 
součástí sociálních opatření stanovených 
členskými státy. Možnost uplatňovat 
takováto osvobození od daně nebo její 
snížení by měla být z důvodu rovného 
zacházení s jednotlivými zdroji energie 
rozšířena na všechny energetické produkty 
používané jako palivo a na elektřinu i na 
pohonné hmoty. S cílem zajistit, aby byl 
jejich dopad na vnitřní trh omezený, by se 
tato osvobození od daně a její snížení měla 
uplatňovat pouze na neobchodní činnosti.

Or. de

Odůvodnění

Zamýšlené budoucí zdanění nosičů energie zatíží domácnosti s nízkými příjmy z hlediska 
dostupných příjmů neúměrně více než domácnosti se středními a vyššími příjmy. Požadavky 
na mobilitu v zaměstnání i v soukromí ukazují, že je vhodné rozšířit případné daňové úlevy na 
pohonné hmoty.
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Pozměňovací návrh 3
Angelika Werthmann

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

(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 
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.

Or. de

Odůvodnění

Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo v Unii dalekosáhlé dopady v oblasti životního prostředí
a daňové politiky. Proto by se oznamovací povinnost měla vztahovat také k Evropskému 
parlamentu. Tato povinnost může svou funkci v oblasti daní plnit pouze tehdy, pokud se zkrátí 
lhůty pro předkládání zpráv.

Pozměňovací návrh 4
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 13 – písm. a - podbod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h



PE469.857v01-00 6/8 PA\873753CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) energetické produkty používané jako 
palivo a elektřinu, pokud jsou používány 
domácnostmi a/nebo organizacemi, které 
dotyčný členský stát považuje za 
dobročinné. V případě těchto dobročinných 
organizací mohou členské státy omezit 
osvobození od daně nebo její snížení na 
použití pro neobchodní činnosti. Pokud 
dochází ke smíšenému používání, uplatňuje 
se zdanění úměrně ke každému typu 
použití. Pokud je některý typ používání 
zanedbatelný, může se považovat za 
nulový;

h) energetické produkty používané jako 
palivo, pohonné hmoty a elektřinu, pokud 
jsou používány domácnostmi s nízkými 
příjmy a/nebo organizacemi, které dotyčný 
členský stát považuje za dobročinné.
V případě těchto dobročinných organizací 
mohou členské státy omezit osvobození od 
daně nebo její snížení na použití pro 
neobchodní činnosti. Pokud dochází ke 
smíšenému používání, uplatňuje se zdanění 
úměrně ke každému typu použití. Pokud je 
některý typ používání zanedbatelný, může 
se považovat za nulový;

Or. de

Odůvodnění

Zamýšlené budoucí zdanění nosičů energie zatíží domácnosti s nízkými příjmy z hlediska 
dostupných příjmů neúměrně více než domácnosti se středními a vyššími příjmy. Požadavky 
na mobilitu v zaměstnání i v soukromí ukazují, že je vhodné rozšířit případné daňové úlevy na 
pohonné hmoty.

Pozměňovací návrh 5
Angelika Werthmann

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 

(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 přinejmenším
odpovídá energetické účinnosti, jíž by bylo 
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dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 
minimální sazby Unie.“

dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 
minimální sazby Unie.“

Or. de

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno dosažení cíle, měla by platit jasná minimální úprava. Výraz „obecně“ je 
příliš nepřesný a lze jej vykládat mnohoznačně.

Pozměňovací návrh 6
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 1 - bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve prospěch energeticky náročného 
podniku

a) ve prospěch energeticky náročného 
podniku

„Energeticky náročným podnikem“ se 
rozumí podnik podle článku 11, u kterého 
buď nákupy energetických produktů
a elektřiny činí alespoň 3,0 % hodnoty 
produkce, nebo vnitrostátní splatná daň
z energie činí alespoň 0,5 % přidané 
hodnoty. V rámci této definice může 
členský stát uplatnit přísnější kritéria, 
včetně definic hodnoty prodejů, postupů
a odvětví.

„Energeticky náročným podnikem“ se 
rozumí podnik podle článku 11, u kterého 
buď nákupy energetických produktů
a elektřiny činí alespoň 5,0 % hodnoty 
produkce, nebo vnitrostátní splatná daň
z energie činí alespoň 0,5 % přidané 
hodnoty. V rámci této definice může 
členský stát uplatnit přísnější kritéria, 
včetně definic hodnoty prodejů, postupů
a odvětví.

Or. de

Odůvodnění

Prahová hodnota ve výši 3 % je stanovena příliš nízko a příliš mnoho podniků by tak 
zkrachovalo. Administrativní zátěž by v důsledku toho byla neúměrná.

Pozměňovací návrh 7
Angelika Werthmann



PE469.857v01-00 8/8 PA\873753CS.doc

CS

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.

Or. de

Odůvodnění

Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo v Unii dalekosáhlé dopady v oblasti životního prostředí
a daňové politiky. Proto by se oznamovací povinnost měla vztahovat také k Evropskému 
parlamentu. Tato povinnost může svou funkci v oblasti daní plnit pouze tehdy, pokud se zkrátí 
lhůty pro předkládání zpráv.

Pozměňovací návrh 8
Angelika Werthmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Členské státy každoročně zveřejní 
použití a přerozdělení příjmů plynoucích
z uhlíkové daně, včetně rozpisu použití 
prostředků ke konsolidaci rozpočtu, 
přerozdělení, doprovodným opatřením
a ke snížení daňového zatížení práce. 

Or. de

Odůvodnění

Má-li být zajištěna co největší transparentnost využívání zdrojů, měly by být členské státy 
nabádány k tomu, aby tyto informace všeobecně zpřístupnily.


