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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Davki na energijo se praviloma odmerjajo iz več razlogov, predvsem zaradi ustvarjanja 
prihodka in tudi zato, da bi vplivali na vedenje potrošnikov in jih spodbudili k učinkovitejši 
rabi energije in čistejših energetskih virov. 

Vse države članice EU pobirajo davke na energijo, ki so na ravni EU v določeni meri 
usklajeni. Cilj direktive o obdavčitvi energije iz leta 2003, ki se sedaj uporablja, je zlasti 
preprečitev izkrivljanja konkurence na notranjem energetskem trgu. 
Po njenem sprejetju se je temeljni politični okvir korenito spremenil (Evropski svet marca 
2008; konferenca ZN o varstvu podnebja novembra/decembra 2010 v Cancunu). Za obdobje 
do leta 2020 so bili na področju energije in podnebnih sprememb določeni jasni in 
velikopotezni cilji politike. 

Z osnutkom spremembe namerava Komisija uskladiti štiri področja: podnebne spremembe, 
energetsko učinkovitost, notranji trg ter spodbujanje rasti in zaposlovanja. 

Komisija predlaga, da bi obdavčitev energije v prihodnje razdelili na dva dela: obdavčitev na 
podlagi vsebnosti CO2 ter na podlagi vsebnosti energije. 
Glede na potekajoče razprave o bodočem novem sistemu virov lastnih sredstev EU1 je ta 
predlog Komisije s proračunskega vidika zelo pomemben, saj bi lahko morebitno obdavčitev 
CO2 deloma vključili v te bodoče vire lastnih sredstev. Poleg te povezave s proračunom EU se 
zdijo pripravljavki mnenja pomembne tudi socialne posledice predloga Komisije.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Obdavčitev CO2 bi lahko deloma 
uporabili za prihodnji novi sistem virov 
lastnih sredstev za proračun Evropske 
unije. S tem bi zmanjšali prispevke držav 
članic, omogočili davčno razbremenitev 
dela, okrepili kohezijo, odpravili 

                                               
1 KOM(2011)500; reformni koncept „Evropa potrebuje rast“, ur. Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt.
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pomanjkljivosti glede konkurence na 
notranjem trgu, pripomogli k pravičnejši 
obdavčitvi in zaradi njene preglednosti in 
enostavnosti pridobili večje zaupanje 
državljanov.

Or. de

Obrazložitev

Prvotno je bilo že v ustanovnih pogodbah predvideno, da bi se Unija v celoti financirala iz 
lastnih sredstev. Delna uporaba obdavčitve CO2, skupaj z možno drugo komponento, bi 
ustrezala tej pravni podlagi.

Predlog spremembe 2
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev in dobrodelnih organizacij 
lahko tvorijo del socialnih ukrepov, ki jih 
opredelijo države članice. Možnost 
uporabe takšnih izjem ali zmanjšanj se 
mora za namen enake obravnave 
energetskih virov razširiti na vse energente, 
ki se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje in 
električna energija. Da bi bil njihov vpliv 
na notranji trg še naprej omejen, se morajo 
takšne izjeme in zmanjšanja uporabljati 
samo za neposlovne dejavnosti.

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
dobrodelnih organizacij lahko tvorijo del 
socialnih ukrepov, ki jih opredelijo države 
članice. Možnost uporabe takšnih izjem ali 
zmanjšanj se mora za namen enake 
obravnave energetskih virov razširiti na vse 
energente, ki se uporabljajo kot gorivo za 
ogrevanje in električna energija, pa tudi
pogonsko gorivo. Da bi bil njihov vpliv na 
notranji trg še naprej omejen, se morajo 
takšne izjeme in zmanjšanja uporabljati 
samo za neposlovne dejavnosti.

Or. de

Obrazložitev

Z vidika razpoložljivega dohodka bi s predlagano prihodnjo obdavčitvijo energetskih virov
gospodinjstva z nizkimi dohodki v primerjavi z gospodinjstvi s srednjimi ali visokimi dohodki 
nesorazmerno obremenili. Zaradi poklicnih in zasebnih potreb glede mobilnosti se zdi 
primerno, da bi možnost oprostitve davka razširili na pogonsko gorivo.
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Predlog spremembe 3
Angelika Werthmann

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 vsaka tri leta, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Evropskemu 
parlamentu in 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.

Or. de

Obrazložitev

Obdavčitev CO2 bi imela obsežne okoljske in davčne posledice v Uniji, zato bi bilo treba 
Parlament vključiti v zahteve za poročanje. Svojo vlogo bi izpolnila le, če bi bilo obdobje za 
poročanje krajše.

Predlog spremembe 4
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 (a) – odstavek i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) energente, ki se uporabljajo kot gorivo 
in elektrika za ogrevanje v gospodinjstvih 
in/ali v organizacijah, ki so v zadevni 

h) energente, ki se uporabljajo kot gorivo, 
pogonsko gorivo in elektrika za ogrevanje 
v gospodinjstvih z nizkimi dohodki in/ali v 
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državi članici priznane kot dobrodelne. V 
primeru takšnih dobrodelnih organizacij, 
države članice izjemo ali znižanje omejijo 
na neposlovne dejavnosti. V primeru 
mešane uporabe se obdavčitev izvaja 
sorazmerno s posameznim namenom 
uporabe. Če je uporaba neznatna, se lahko 
obravnava kot nična;

organizacijah, ki so v zadevni državi 
članici priznane kot dobrodelne. V primeru 
takšnih dobrodelnih organizacij, države 
članice izjemo ali znižanje omejijo na 
neposlovne dejavnosti. V primeru mešane 
uporabe se obdavčitev izvaja sorazmerno s 
posameznim namenom uporabe. Če je 
uporaba neznatna, se lahko obravnava kot 
nična;

Or. de

Obrazložitev

Z vidika razpoložljivega dohodka bi s predlagano prihodnjo obdavčitvijo energetskih nosilcev 
gospodinjstva z nizkimi dohodki v primerjavi z gospodinjstvi s srednjimi ali visokimi dohodki 
nesorazmerno obremenili. Zaradi poklicnih in zasebnih potreb glede mobilnosti se zdi 
primerno, da bi možnost oprostitve davka razširili na pogonsko gorivo.

Predlog spremembe 5
Angelika Werthmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.
Za upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske 
učinkovitosti, ki je najmanj enakovredna 
tisti, ki bi bila dosežena, če bi se 
upoštevale standardne najnižje stopnje 
Unije.“

Or. de

Obrazložitev
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Za uresničitev cilja bi morala veljati jasna minimalna zahteva. Zveza „na splošno“ ni dovolj 
natančna in bi si jo lahko razlagali na več načinov.

Predlog spremembe 6
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 17 – odstavek 1 – točka (a) – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) v korist energetsko intenzivnih 
dejavnosti

a) v korist energetsko intenzivnih 
dejavnosti

„Energetsko intenzivna dejavnost“ pomeni 
gospodarski subjekt iz člena 11, kadar 
bodisi nabave energentov in električne 
energije znašajo najmanj 3,0 % proizvodne 
vrednosti bodisi davki od energije na 
nacionalni ravni znašajo najmanj 0,5 % 
dodane vrednosti. Države članice lahko v 
okviru te opredelitve uporabijo bolj 
omejevalne koncepte, vključno s prodajno 
vrednostjo, procesnimi in sektorskimi 
opredelitvami.

„Energetsko intenzivna dejavnost“ pomeni 
gospodarski subjekt iz člena 11, kadar 
bodisi nabave energentov in električne 
energije znašajo najmanj 5,0 % proizvodne 
vrednosti bodisi davki od energije na 
nacionalni ravni znašajo najmanj 0,5 % 
dodane vrednosti. Države članice lahko v 
okviru te opredelitve uporabijo bolj 
omejevalne koncepte, vključno s prodajno 
vrednostjo, procesnimi in sektorskimi 
opredelitvami.

Or. de

Obrazložitev

Prag 3,0 % je prenizek, saj bi bilo zajetih preveč podjetij. To bi privedlo do nesorazmerne 
upravne obremenitve.

Predlog spremembe 7
Angelika Werthmann

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

Vsaka tri leta in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o uporabi te
direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

Or. de

Obrazložitev

Obdavčitev CO2 bi imela obsežne okoljske in davčne posledice v Uniji, zato bi bilo treba 
Parlament vključiti v zahteve za poročanje. Svojo vlogo bi izpolnila le, če bi bilo obdobje za 
poročanje krajše.

Predlog spremembe 8
Angelika Werthmann

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Države članice vsako leto objavijo 
podatke o uporabi in razdelitvi dohodkov 
iz naslova davka na CO2, skupaj z 
razčlenitvijo uporabe sredstev za 
proračunsko konsolidacijo, 
prerazporeditev in spremljevalne ukrepe, 
pa tudi za zmanjševanje davčne 
obremenitve dela. 

Or. de

Obrazložitev

Da bi zagotovili kar največjo možno preglednost glede uporabe virov, bi morali od držav 
članic zahtevati, da morajo biti ti podatki splošno dostopni.


