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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Powody opodatkowania energii są zazwyczaj różne, w szczególności ma ono jednak na celu 
uzyskanie dochodu oraz skłonienie konsumentów do bardziej oszczędnego używania energii 
oraz do korzystania z energii ekologicznej. 

We wszystkich państwach członkowskich obowiązuje opodatkowanie energii, a na szczeblu 
UE jest ono ujednolicone do pewnego stopnia. Obowiązująca obecnie dyrektywa w sprawie 
opodatkowania energii z 2003 r. miała na celu przede wszystkim zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji na jednolitym rynku energii. 

Od przyjęcia dyrektywy w sprawie opodatkowania energii warunki polityczne uległy 
gruntownej zmianie (Rada Europejska z marca 2008 r., konferencja ONZ w sprawie ochrony 
klimatu, listopad/grudzień 2010 r., Cancún). W dziedzinie energii oraz zmiany klimatu 
określono konkretne i ambitne cele polityczne na okres do 2020 r. 

Projekt zmian Komisji ma na celu pogodzenie czterech zagadnień, a mianowicie 
efektywności energetycznej, rynku wewnętrznego, wspierania wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia. 

Komisja proponuje, aby przyszłe opodatkowanie energii składało się z dwóch elementów: 
jednego odzwierciedlającego poziom emisji CO2 i drugiego – zawartość energetyczną. 
W świetle bieżącej dyskusji na temat ewentualnego przyszłego systemu nowych zasobów 
własnych Unii Europejskiej1 propozycja Komisji zyskuje na znaczeniu z punktu widzenia 
budżetu, ponieważ część dochodów z ewentualnego podatku od emisji CO2 można by 
włączyć w przyszłości do zasobów własnych. Poza tym odniesieniem do budżetu UE według 
sprawozdawczyni ważne jest, aby wziąć pod uwagę społeczne skutki wniosku Komisji.

                                               
1 COM(2011)0500; koncepcja reform pt. „Europa na rzecz wzrostu” – Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Część dochodów z podatku 
związanego z emisjami CO2 można by 
włączyć w przyszłości do nowego systemu 
zasobów własnych budżetu Unii 
Europejskiej. Podatek ten spowodowałby 
zmniejszenie wkładu państw 
członkowskich, umożliwiłby 
wprowadzenie ulg podatkowych
w dziedzinie zatrudnienia, przyczyniłby się 
do zwiększenia spójności, usunięcia 
nierównych szans w zakresie konkurencji 
na jednolitym rynku i zwiększenia 
sprawiedliwości systemu podatkowego, 
natomiast przejrzysty i prosty charakter 
tego podatku sprawiłby, że zyskałby on 
większe poparcie społeczne.

Or. de

Uzasadnienie

Początkowo już traktaty założycielskie EWG zakładały finansowanie Unii w całości
z zasobów własnych. Włączenie do środków własnych części dochodów z podatku związanego
z emisjami CO2 i ewentualnie jeszcze jednego elementu byłoby zgodne z tą podstawą prawną.

Poprawka 2
Angelika Werthmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
może stanowić część środków socjalnych 
określanych przez państwa członkowskie.
Możliwość stosowania takich zwolnień lub 
obniżek, ze względów równego 
traktowania źródeł energii, powinna zostać 
rozszerzona na wszystkie produkty 
energetyczne wykorzystywane jako paliwo 
do ogrzewania oraz na energię elektryczną.
W celu zapewnienia, by wpływ takich 
zwolnień i obniżek na rynek wewnętrzny 
pozostał ograniczony, powinny one 
obowiązywać tylko w odniesieniu do 
działalności o charakterze niehandlowym.

(17) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym o niskich 
dochodach lub organizacjom użyteczności 
publicznej może stanowić część środków 
socjalnych określanych przez państwa 
członkowskie. Możliwość stosowania 
takich zwolnień lub obniżek, ze względów 
równego traktowania źródeł energii, 
powinna zostać rozszerzona na wszystkie 
produkty energetyczne wykorzystywane 
jako paliwo do ogrzewania oraz na energię 
elektryczną i paliwa silnikowe. W celu 
zapewnienia, by wpływ takich zwolnień
i obniżek na rynek wewnętrzny pozostał 
ograniczony, powinny one obowiązywać 
tylko w odniesieniu do działalności
o charakterze niehandlowym.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do uzyskiwanych dochodów planowane opodatkowanie źródeł energii obciąży
w przyszłości w sposób nieproporcjonalny gospodarstwa domowe o niskich dochodach
w porównaniu z gospodarstwami o średnich i wysokich dochodach. Biorąc pod uwagę 
zawodowe i prywatne potrzeby związane z mobilnością, stosowne byłoby rozszerzenie 
ewentualnych ulg podatkowych na paliwa silnikowe.

Poprawka 3
Angelika Werthmann

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 

(28) Co trzy lata, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
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niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
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,
w szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

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, 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.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie podatku związanego z emisjami CO2 miałoby daleko idący wpływ na politykę 
środowiskową i podatkową w Unii. Dlatego sprawozdania Komisji dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy powinny być przedkładane również Parlamentowi. Obowiązek 
opracowywania takich sprawozdań spełni swoje zadanie w zakresie opodatkowania wyłącznie 
wtedy, kiedy będą one sporządzane częściej.

Poprawka 4
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) produktów energetycznych
wykorzystywanych jako paliwo do 
ogrzewania i energia elektryczna
wykorzystywanych przez gospodarstwa 
domowe lub organizacje uznane przez dane 
państwo członkowskie za organizacje 
użyteczności publicznej. W przypadku 

h) produktów energetycznych używanych
jako paliwo do ogrzewania, paliw 
silnikowych i energii elektrycznej
wykorzystywanych przez gospodarstwa 
domowe o niskich dochodach lub 
organizacje uznane przez dane państwo 
członkowskie za organizacje użyteczności 
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takich organizacji użyteczności publicznej 
państwa członkowskie ograniczają 
zwolnienie lub obniżkę do działalności 
niehandlowych. W przypadku gdy 
występują mieszane zastosowania, 
opodatkowanie stosuje się proporcjonalnie 
do każdego rodzaju zastosowania. Jeśli 
zastosowanie jest nieznaczne, wówczas 
może zostać potraktowane jako 
nieistniejące;

publicznej. W przypadku takich organizacji 
użyteczności publicznej państwa 
członkowskie ograniczają zwolnienie lub 
obniżkę do działalności niehandlowych.
W przypadku gdy występują mieszane 
zastosowania, opodatkowanie stosuje się 
proporcjonalnie do każdego rodzaju 
zastosowania. Jeśli zastosowanie jest 
nieznaczne, wówczas może zostać 
potraktowane jako nieistniejące;

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do uzyskiwanych dochodów planowane opodatkowanie źródeł energii obciąży
w przyszłości w sposób nieproporcjonalny gospodarstwa domowe o niskich dochodach
w porównaniu z gospodarstwami o średnich i wysokich dochodach. Biorąc pod uwagę 
zawodowe i prywatne potrzeby związane z mobilnością, stosowne byłoby rozszerzenie 
ewentualnych ulg podatkowych na paliwa silnikowe.

Poprawka 5
Angelika Werthmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Beneficjenci podlegają 
uzgodnieniom prowadzącym do wzrostu 
efektywności energetycznej, przynajmniej
równoważnego z tym, który zostałby 
osiągnięty, jeśli przestrzegane byłyby 
standardowe unijne stawki minimalne.”.

Or. de
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować osiągnięcie celu, należy wprowadzić jednoznaczne ustalenia minimalne. 
Określenie „zasadniczo” jest zbyt nieprecyzyjne i dopuszcza wieloraką interpretację.

Poprawka 6
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na rzecz zakładów energochłonnych a) na rzecz zakładów energochłonnych

„Zakład energochłonny” oznacza jednostkę 
gospodarczą, określoną w art. 11, w której 
koszty nabycia produktów energetycznych
i energii elektrycznej stanowią 
przynajmniej 3,0% wartości produkcji lub 
kwota należnego krajowego podatku 
energetycznego stanowi przynajmniej 
0,5% wartości dodanej. W ramach tej 
definicji państwa członkowskie mogą 
stosować bardziej rygorystyczne pojęcia, 
włącznie z wartością sprzedaży, 
definicjami dotyczącymi procesu i sektora.

„Zakład energochłonny” oznacza jednostkę 
gospodarczą, określoną w art. 11, w której 
koszty nabycia produktów energetycznych
i energii elektrycznej stanowią 
przynajmniej 5,0% wartości produkcji lub 
kwota należnego krajowego podatku 
energetycznego stanowi przynajmniej 
0,5% wartości dodanej. W ramach tej 
definicji państwa członkowskie mogą 
stosować bardziej rygorystyczne pojęcia, 
włącznie z wartością sprzedaży, 
definicjami dotyczącymi procesu i sektora.

Or. de

Uzasadnienie

Próg w wysokości 3% jest za niski i obejmowałby on zbyt wiele zakładów. Wynikające z tego 
obciążenia administracyjne byłyby nieproporcjonalnie duże.

Poprawka 7
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 - ustęp 1
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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
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie podatku związanego z emisjami CO2 miałoby daleko idący wpływ na politykę 
środowiskową i podatkową w Unii. Dlatego sprawozdania Komisji dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy powinny być przedkładane również Parlamentowi. Obowiązek 
opracowywania takich sprawozdań spełni swoje zadanie w zakresie opodatkowania wyłącznie 
wtedy, kiedy będą one sporządzane częściej.

Poprawka 8
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Państwa członkowskie publikują 
każdego roku informacje na temat 
wykorzystania i redystrybucji dochodów
z podatku od emisji CO2
z wyszczególnieniem środków 
wykorzystanych na konsolidację budżetu, 
redystrybucję, środki towarzyszące
i zmniejszenie obciążeń podatkowych
w dziedzinie zatrudnienia. 

Or. de

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu przejrzystości wykorzystania środków 
państwa członkowskie powinny mieć obowiązek powszechnego udostępniania tych informacji.
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