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Pozměňovací návrh 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Návrh směrnice
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Rady 2003/96/ES byla přijata 
s cílem zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu, pokud jde o zdanění energetických 
produktů a elektřiny. V souladu s článkem 
6 Smlouvy byly do ustanovení zmíněné 
směrnice začleněny požadavky týkající se 
ochrany životního prostředí, zejména na 
základě Kjótského protokolu.

(1) Směrnice Rady 2003/96/ES byla přijata 
s cílem zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu, pokud jde o zdanění energetických 
produktů a elektřiny. V souladu s článkem 
6 Smlouvy byly do ustanovení zmíněné 
směrnice začleněny požadavky týkající se 
ochrany životního prostředí, zejména na 
základě Kjótského protokolu. Je důležité 
se řídit článkem 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v souladu s ním je třeba 
stanovit, zda byla náležitě zohledněna 
ochrana veřejného zdraví, například 
v souvislosti se znečištěním ovzduší.

Or. nl

Pozměňovací návrh 23
Hans-Peter Martin
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vzhledem k tomu, že oblast zdanění 
energie v Evropské unii je oblast natolik 
rozsáhlá a významná, je třeba, aby cíle 
stanovené v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 o úsilí členských států 
snížit emise skleníkových plynů1 sloužily 
jako základ pro změnu struktury 
rámcových předpisů Společenství 
o zdanění energetických produktů a 
elektřiny, neboť pouze tímto způsobem 
mohou být řádně zohledněny klimatické a 
environmentální politické cíle. S ohledem 
na zanechání životaschopného životního 
prostředí budoucím generacím by v rámci 
plánované změny struktury energetického 
zdanění cíl snižování emisí skleníkových 
plynů měl mít přednost před 
energetickými a průmyslovými politickými 
cíli jednotlivých členských států.
_____________
1 Úř. věst. L 140, 5. 6. 2009, s. 136.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pro správné a účinné fungování 
vnitřního trhu v oblasti energetiky je třeba 
neustále a pozorně koordinovat veškeré 
iniciativy a právní předpisy Unie 
související s touto oblastí. Nejenže by měla 
být revidovaná směrnice 2003/96/ES 
uvedena do souladu s dalšími politikami 
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souvisejícími s energetikou. Současně by 
měly být tyto politiky vhodně přizpůsobeny 
rámcovým předpisům o zdanění energie. 
Jakýkoli nesoulad by měl škodlivý dopad 
na plnění dlouhodobých cílů Unie 
spočívajících v dosažení inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího 
začlenění.

Or. en

Odůvodnění

Energetika je oblast, v níž byli politici v posledních letech velmi činní, jednotlivé iniciativy 
jsou však jen velmi málo koordinovány. Nyní je zapotřebí soudržnějšího přístupu – vytváření 
synergií a odstraňování nesrovnalostí.

Pozměňovací návrh 25
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ke zdanění energetických produktů je 
třeba přistupovat technologicky 
neutrálním způsobem, což zajistí novým 
technologiím příležitost se rozvíjet.

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Tato revize směrnice 2003/96/ES by 
měla být vnímána v kontextu reformy 
ekologické daně a strategie Evropa 2020. 
Pokud se členské státy rozhodnou 



PE475.931v01-00 6/139 AM\883480CS.doc

CS

provádět revidovanou směrnici způsobem, 
který přinese vyšší příjmy, pak by měly 
tyto dodatečné zdroje alespoň zčásti 
směřovat do podpory udržitelného 
vytváření pracovních míst a růstu 
prostřednictvím snižování zdanění práce 
aplikovaného spravedlivě a vyváženě. 
Přesunem dopadu zdanění z jednoho 
výrobního faktoru (práce) na jiný 
(energie) by se zlepšil stav zaměstnanosti 
a došlo by k poklesu emisí, aniž by to mělo 
negativní dopad na konkurenceschopnost 
evropských podniků.

Or. en

Odůvodnění

Revidovaná směrnice by měla být důležitým nástrojem podpory zelené proměny – boje proti 
změně klimatu, vytváření nových zelených pracovních míst, urychlení rozvoje čistších 
technologií a rovněž posílení energetické účinnosti a úspor. Zelený růst má zásadní význam 
pro evropské podniky, které musejí být schopné uhájit své postavení na světovém trhu. A co je 
důležité, proměna by měla být povzbuzena vybudováním inteligentnější – nikoli více zatěžující 
– daňové struktury.

Pozměňovací návrh 27
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s emisemi CO2 může 
být pro členské státy nákladově efektivním 
způsobem, jak dosáhnout snížení emisí 
skleníkových plynů, které je nezbytné 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020, 
pokud jde o zdroje, na něž se nevztahuje 
systém Unie podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 

Zdanění v souvislosti s emisemi CO2 je 
obecně pro členské státy nákladově 
efektivním způsobem, jak dosáhnout 
snížení emisí skleníkových plynů, které je 
nezbytné podle rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 o úsilí členských států 
snížit emise skleníkových plynů, aby byly 
splněny závazky Společenství v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020, pokud jde o zdroje, na něž se 
nevztahuje systém Unie podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
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13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství a 
o změně směrnice Rady 96/61/ES. 
Vzhledem k možné úloze zdanění 
v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné 
fungování vnitřního trhu společná pravidla 
týkající se tohoto zdanění.

2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES. Vzhledem k aktuální a 
možné úloze zdanění v souvislosti s CO2
vyžaduje řádné fungování vnitřního trhu 
společná pravidla týkající se tohoto 
zdanění.

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy již kvalitně fungující a nákladově efektivní režimy zdanění v souvislosti 
s CO2 uplatňují.

Pozměňovací návrh 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zdanění v souvislosti s emisemi CO2
může být pro členské státy nákladově 
efektivním způsobem, jak dosáhnout 
snížení emisí skleníkových plynů, které je 
nezbytné podle rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 o úsilí členských států 
snížit emise skleníkových plynů, aby byly 
splněny závazky Společenství v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020, pokud jde o zdroje, na něž se 
nevztahuje systém Unie podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES. Vzhledem k možné úloze 
zdanění v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné 
fungování vnitřního trhu společná pravidla 
týkající se tohoto zdanění.

(3) Zdanění v souvislosti s emisemi CO2
může být pro členské státy nákladově 
efektivním způsobem, jak dosáhnout 
snížení emisí skleníkových plynů podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí 
členských států snížit emise skleníkových 
plynů, aby byly splněny závazky 
Společenství v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020, pokud 
jde o zdroje, na něž se nevztahuje systém 
Unie podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 
13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství a 
o změně směrnice Rady 96/61/ES. 
Vzhledem k možné úloze zdanění 
v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné 
fungování vnitřního trhu společná pravidla 
týkající se tohoto zdanění.
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nesmíme však zapomínat na to, že se 
ekonomiky liší v tom, jaká v nich je 
skladba energetických zdrojů, a že proces 
omezování skleníkových plynů by měl být 
podpořen v souladu se zásadou daňové 
neutrality, čímž se zajistí, že to negativně 
neovlivní konkurenceschopnost dotčených 
ekonomik. Tato směrnice zohledňuje 
skutečnost, že řada členských států 
v současné době rozvíjí dlouhodobé 
strategie optimální skladby zdrojů energie, 
jež jim například umožní se přibližovat 
nízkouhlíkové ekonomice, a ta jim zase 
může pomáhat splňovat klimatické cíle 
stanovené právem EU. Vzhledem 
k oprávněným sociálním a hospodářským 
zájmům, jež jsou v této otázce zahrnuty, by 
členským státům měla být dána volnost 
v tom, kdy je zdanění v souvislosti 
s emisemi CO2 uplatňováno. Poskytnutí 
takové diskreční pravomoci členským 
státům znamená, že mají svobodu při 
výběru/možnosti zahrnutí složek emisí do 
stanovení sazby zdanění energetických 
produktů a elektřiny.

Or. pl

Pozměňovací návrh 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Členské státy by však měly mít stejně 
jako dosud možnost využívat zdanění 
energie u paliv, pohonných hmot a 
elektřiny pro různé účely, které nesouvisí 
nutně nebo konkrétně či výhradně se 
snižováním emisí skleníkových plynů.

(4) Členské státy by rovněž měly mít stejně 
jako dosud možnost využívat zdanění 
energie u paliv, pohonných hmot a 
elektřiny pro různé účely, které nesouvisí 
nutně nebo konkrétně či výhradně se 
snižováním emisí skleníkových plynů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Zdanění energií by se nemělo 
vztahovat na využívání odpadů 
k energetickým účelům, a zejména ne na 
používání odpadů jeho alternativního 
paliva, neboť směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 
19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic po původcích a 
držitelích odpadu požaduje, aby 
likvidovali odpad co možná energeticky 
nejúčinněji a způsobem co nejšetrnějším 
k přírodním zdrojům, a dává přednost 
opětovnému energetickému využití 
odpadu před jeho odstraňováním. 

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy by si měly zachovat 
právo uplatňovat až nulovou úroveň 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
spotřebu energetických produktů a 
elektřiny používaných pro zemědělské a 
zahradnické práce, v akvakultuře a 
v lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je proto nutno přijmout ustanovení 
o zdanění energie, které sestává ze dvou 
prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2 a
z všeobecného zdanění spotřeby energie.
S cílem přizpůsobit zdanění energie 
fungování systému Unie podle směrnice 
2003/87/ES by členské státy měly výslovně 
rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To 
umožní rovněž rozdílné zacházení 
s palivy, která sestávají z biomasy nebo 
jsou vyrobena z biomasy.

(5) Je proto nutno přijmout ustanovení 
o zdanění energie, které sestává z jednoho 
nebo ze dvou prvků, a to povinně 
z všeobecného zdanění spotřeby energie a 
volitelně ze zdanění v souvislosti s CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je proto nutno přijmout ustanovení (5) Je proto nutno přijmout ustanovení 
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o zdanění energie, které sestává ze dvou 
prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2 a 
z všeobecného zdanění spotřeby energie. 
S cílem přizpůsobit zdanění energie 
fungování systému Unie podle směrnice 
2003/87/ES by členské státy měly výslovně 
rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To 
umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, 
která sestávají z biomasy nebo jsou 
vyrobena z biomasy.

o zdanění energie, které sestává ze dvou 
prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2 a 
z všeobecného zdanění spotřeby energie. 
S cílem přizpůsobit zdanění energie 
fungování systému Unie podle směrnice 
2003/87/ES by členské státy měly výslovně 
rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To 
umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, 
která sestávají z biomasy nebo jsou 
vyrobena z biomasy. Evropská komise by 
měla Evropskému parlamentu a Radě 
předložit zprávu, jež by zkoumala, zda by 
měly být s cílem chránit veřejné zdraví 
zohledňovány kromě emisí CO2 také emise 
jiných škodlivých plynů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 35
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 jiných paliv 
než vyráběných z biomasy by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
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elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. V této 
souvislosti je nutno vzít v úvahu 
ekologické přínosy biomasy nebo 
produktů vyrobených z biomasy. Tyto 
produkty by měly být zdaněny na základě 
emisních faktorů CO2 stanovených 
v rozhodnutí 2007/589/ES pro biomasu
nebo produkty vyrobené z biomasy a jejich 
energetického obsahu uvedeného v příloze 
III směrnice 2009/28/ES. Zdaleka 
nejdůležitější dotčenou kategorií jsou
biopaliva a biokapaliny definované v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 
23. dubna 2009 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů. Jelikož 
ekologické přínosy těchto produktů se liší 
v závislosti na tom, zda splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice, měly by se konkrétní 
referenční hodnoty pro biomasu a 
produkty vyrobené z biomasy použít pouze 
tehdy, jsou-li tato kritéria splněna.

jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. Na
biomasu, biopaliva a biokapaliny 
definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, které kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2 
pro obdobné palivo nebo pohonnou 
hmotu, pro něž jsou minimální úrovně 
zdanění stanoveny v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by se nemělo bránit v tom, aby zavedly zdanění paliv vyrobených z biomasy 
v souvislosti s CO2 v míře, v jaké bude odrážet na základě skutečného životního cyklu objem 
emisí CO2 způsobených výrobou, zpracováním, přepravou a používáním těchto paliv. To by se 
však mělo vztahovat kromě biopaliv a biokapalin rovněž na paliva vyrobená z pevné biomasy.

Pozměňovací návrh 36
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V této souvislosti je nutno vzít v úvahu 
ekologické přínosy biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy. Tyto produkty by 
měly být zdaněny na základě emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
2007/589/ES pro biomasu nebo produkty 
vyrobené z biomasy a jejich energetického 
obsahu uvedeného v příloze III směrnice 
2009/28/ES. Zdaleka nejdůležitější 
dotčenou kategorií jsou biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Jelikož ekologické 
přínosy těchto produktů se liší v závislosti 
na tom, zda splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice,
měly by se konkrétní referenční hodnoty
pro biomasu a produkty vyrobené 

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V této souvislosti je nutno vzít v úvahu 
ekologické přínosy biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy. Tyto produkty by 
měly být zdaněny na základě emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
2007/589/ES pro biomasu nebo produkty 
vyrobené z biomasy a jejich energetického 
obsahu uvedeného v příloze III směrnice 
2009/28/ES. Jelikož ekologické přínosy 
těchto produktů se liší v závislosti na tom, 
zda splňují příslušná kritéria udržitelnosti, 
měly by se konkrétní referenční hodnoty 
pro biomasu a produkty vyrobené 
z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato 
kritéria splněna. Na biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů se uplatní kritéria 
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z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato 
kritéria splněna.

udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice. Pro produkty vyrobené 
z biomasy, které nejsou biopalivy ani 
biokapalinami, předloží Komise návrh 
specifických kritérií udržitelnosti 
nejpozději do jednoho roku od přijetí této 
směrnice. Okamžikem schválení návrhu 
začnou tato specifická kritéria
udržitelnosti pro tyto produkty platit.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by se měla vztahovat kromě biopaliv a biokapalin rovněž na paliva 
vyrobená z pevné biomasy. Nebylo by vhodné uplatňovat na tato paliva vyrobená 
z neudržitelné pevné biomasy preferenční zacházení trvale, jak je to uvedeno v návrhu 
Komise. Jelikož z hlediska udržitelnosti je rozdíl mezi pevnou biomasou a 
biopalivy/biokapalinami, je nutné stanovit specifická kritéria pro pevnou biomasu a pak je 
začít uplatňovat v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 jiných paliv 
než vyráběných z biomasy by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
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přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. V této 
souvislosti je nutno vzít v úvahu 
ekologické přínosy biomasy nebo 
produktů vyrobených z biomasy. Tyto 
produkty by měly být zdaněny na základě 
emisních faktorů CO2 stanovených 
v rozhodnutí 2007/589/ES pro biomasu 
nebo produkty vyrobené z biomasy a jejich 
energetického obsahu uvedeného v příloze 
III směrnice 2009/28/ES. Zdaleka 
nejdůležitější dotčenou kategorií jsou 
biopaliva a biokapaliny definované v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 
23. dubna 2009 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů. Jelikož 
ekologické přínosy těchto produktů se liší 
v závislosti na tom, zda splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice, měly by se konkrétní 
referenční hodnoty pro biomasu a 
produkty vyrobené z biomasy použít pouze 
tehdy, jsou-li tato kritéria splněna.

zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. Co se 
týče biomasy, biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, veškerá biomasa, 
biopaliva a biokapaliny, které nesplňují 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice, budou členským státem 
zdaněny v souladu s referenčním emisním 
faktorem CO2 pro odpovídající topné či 
motorové palivo, pro nějž jsou minimální 
hodnoty zdanění specifikovány v této 
směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům nelze bránit v tom, aby zavedly zdanění paliv vyrobených z biomasy 
v souvislosti s CO2 v míře, v jaké bude odrážet na základě skutečného životního cyklu objem 
emisí CO2 způsobených výrobou, zpracováním, přepravou a používáním těchto paliv. To by se 
však mělo vztahovat kromě biopaliv a biokapalin rovněž na paliva vyrobená z pevné biomasy. 
Zdanění biopaliv a biokapalin v souvislosti s CO2 by mělo být v souladu s přijatými změnami 
kritérií udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 38
Hans-Peter Martin
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V této souvislosti je nutno vzít v úvahu 
ekologické přínosy biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy. Tyto produkty by 
měly být zdaněny na základě emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
2007/589/ES pro biomasu nebo produkty 
vyrobené z biomasy a jejich energetického 
obsahu uvedeného v příloze III směrnice 
2009/28/ES. Zdaleka nejdůležitější 
dotčenou kategorií jsou biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Jelikož ekologické 
přínosy těchto produktů se liší v závislosti 
na tom, zda splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice, 

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů. V této souvislosti 
je třeba využít referenčních emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 
2007, kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Náležitě by měly být brány 
v úvahu nejenom emise CO2 z běžného 
provozu elektráren k výrobě elektřiny, ale 
také emise vyprodukované těžbou paliv 
potřebných k pohonu elektráren a 
přepracováním tohoto paliva. Pro účely 
všeobecného zdanění spotřeby energie by 
se mělo přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V této souvislosti je nutno vzít v úvahu 
ekologické přínosy biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy. Tyto produkty by 
měly být zdaněny na základě emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
2007/589/ES pro biomasu nebo produkty 
vyrobené z biomasy a jejich energetického 
obsahu uvedeného v příloze III směrnice
2009/28/ES. Zdaleka nejdůležitější 
dotčenou kategorií jsou biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
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měly by se konkrétní referenční hodnoty 
pro biomasu a produkty vyrobené 
z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato 
kritéria splněna.

o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Jelikož ekologické 
přínosy těchto produktů se liší v závislosti 
na tom, zda splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice, 
měly by se konkrétní referenční hodnoty 
pro biomasu a produkty vyrobené 
z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato 
kritéria splněna.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V této souvislosti je nutno vzít v úvahu 

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
dobrovolného zdanění v souvislosti s CO2
by se mělo přihlížet k emisím CO2
způsobeným používáním jednotlivých 
dotčených energetických produktů, a to 
podle referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů a 
elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V této souvislosti je nutno vzít v úvahu 
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ekologické přínosy biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy. Tyto produkty by 
měly být zdaněny na základě emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
2007/589/ES pro biomasu nebo produkty 
vyrobené z biomasy a jejich energetického 
obsahu uvedeného v příloze III směrnice 
2009/28/ES. Zdaleka nejdůležitější 
dotčenou kategorií jsou biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Jelikož ekologické 
přínosy těchto produktů se liší v závislosti 
na tom, zda splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice, 
měly by se konkrétní referenční hodnoty 
pro biomasu a produkty vyrobené 
z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato 
kritéria splněna.

ekologické přínosy biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy. Tyto produkty by 
měly být zdaněny na základě emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
2007/589/ES pro biomasu nebo produkty 
vyrobené z biomasy a jejich energetického 
obsahu uvedeného v příloze III směrnice 
2009/28/ES. Zdaleka nejdůležitější 
dotčenou kategorií jsou biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Jelikož ekologické 
přínosy těchto produktů se liší v závislosti 
na tom, zda splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice, 
měly by se konkrétní referenční hodnoty 
pro biomasu a produkty vyrobené 
z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato 
kritéria splněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto zdanění by se mělo uplatňovat na 
všechna použití energetických produktů 
způsobujících emise CO2 (včetně použití 
pro jiné účely než topení) v zařízeních ve 
smyslu zmíněné směrnice, pokud se na 
dotyčné zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto zdanění by se mělo uplatňovat na 
všechna použití energetických produktů 
způsobujících emise CO2 (včetně použití 
pro jiné účely než topení) v zařízeních ve 
smyslu zmíněné směrnice, pokud se na 
dotyčné zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 
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systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nemělo by se zdanění 
v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu 
v zařízeních, na něž se vztahuje systém 
Unie podle uvedené směrnice.

systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nesmí se zdanění v souvislosti 
s CO2 vztahovat na přímou a nepřímou 
spotřebu v zařízeních, na něž se vztahuje 
systém Unie podle uvedené směrnice.
Dvojí zatížení ve formě dvojího zdanění a 
dvojí regulace povede k narušování 
hospodářské soutěže a je třeba je vyloučit.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto zdanění by se mělo uplatňovat na 
všechna použití energetických produktů 
způsobujících emise CO2 (včetně použití 
pro jiné účely než topení) v zařízeních ve 
smyslu zmíněné směrnice, pokud se na 
dotyčné zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 
systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nemělo by se zdanění 
v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu 
v zařízeních, na něž se vztahuje systém 
Unie podle uvedené směrnice.

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto zdanění by se mělo uplatňovat na 
všechna použití energetických produktů 
způsobujících emise CO2 (včetně použití 
pro jiné účely než topení) v zařízeních ve 
smyslu zmíněné směrnice, pokud se na 
dotyčné zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 
systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nemělo by se zdanění 
v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu 
v zařízeních, na něž se vztahuje systém 
Unie podle uvedené směrnice, pokud 
povolenky nebyly přiděleny bezplatně.

Or. en
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Odůvodnění

Je vhodné vyjmout z uhlíkové daně ta odvětví, která nejsou příjemci bezplatně přidělených 
povolenek.

Pozměňovací návrh 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto zdanění by se mělo uplatňovat na 
všechna použití energetických produktů 
způsobujících emise CO2 (včetně použití 
pro jiné účely než topení) v zařízeních ve 
smyslu zmíněné směrnice, pokud se na 
dotyčné zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 
systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nemělo by se zdanění 
v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu 
v zařízeních, na něž se vztahuje systém 
Unie podle uvedené směrnice.

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto dobrovolné zdanění by se mělo 
uplatňovat na všechna použití 
energetických produktů způsobujících 
emise CO2 (včetně použití pro jiné účely 
než topení) v zařízeních ve smyslu 
zmíněné směrnice, pokud se na dotyčné 
zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 
systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nemělo by se zdanění 
v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu 
v zařízeních, na něž se vztahuje systém 
Unie podle uvedené směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 
platit stejné minimální úrovně zdanění 
pro všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě potřeby je 
nutno stanovit přechodná období za 
účelem vyrovnání těchto úrovní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 
platit stejné minimální úrovně zdanění pro 
všechny energetické produkty
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě potřeby je 
nutno stanovit přechodná období za 
účelem vyrovnání těchto úrovní.

(8) V zájmu technologické neutrality by 
měly platit minimální úrovně zdanění pro 
všechny energetické produkty
spotřebovávané pro dané použití. Stejné
úrovně vnitrostátního zdanění nejsou 
v odvětví energetické politiky vyžadovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Olle Ludvigsson
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 
platit stejné minimální úrovně zdanění pro 
všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě potřeby je 
nutno stanovit přechodná období za 
účelem vyrovnání těchto úrovní.

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 
platit stejné minimální úrovně zdanění pro 
všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě pohonných 
hmot je nutno stanovit přechodné období 
za účelem vyrovnání těchto úrovní.

Or. en

Odůvodnění

Bezvýjimečné uplatňování zásady daňové neutrality paliv se jeví problematické pouze 
v souvislosti s krátkodobým výhledem automobilového průmyslu. V žádném jiném odvětví se 
neočekávají výraznější potíže. Je proto namístě zahájit postupné opouštění bezvýjimečné 
neutrality ve vztahu k pohonným hmotám užívaným v dopravě, avšak nikoli co se týče dalších 
druhů paliv či způsobů využití.

Pozměňovací návrh 46
Rovana Plumb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 
platit stejné minimální úrovně zdanění pro 
všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě potřeby je 

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 
platit stejné minimální úrovně zdanění pro 
všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě pohonných 
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nutno stanovit přechodná období za 
účelem vyrovnání těchto úrovní.

hmot je nutno stanovit přechodné období 
za účelem vyrovnání těchto úrovní.

Or. en

Odůvodnění

Zásada daňové neutrality paliv může v blízké budoucnosti přinést potíže v automobilovém 
průmyslu. Je proto namístě zahájit postupné opouštění bezvýjimečné neutrality ve vztahu 
k pohonným hmotám užívaným v dopravě, avšak nikoli co se týče dalších druhů paliv či 
způsobů využití.

Pozměňovací návrh 47
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Při stanovování míry zdanění na 
fosilní a jiná než fosilní paliva a pro každý 
jednotlivý energetický produkt spadající 
do jedné z těchto kategorií by měla být 
spravedlivým způsobem uplatňována 
zásada proporcionality. V případě, že 
budou v rámci této směrnice doporučeny 
stejné minimální úrovně zdanění pro 
fosilní paliva na jedné straně a pro jiná 
než fosilní paliva na straně druhé, měly by 
členské státy zajistit stejné minimální 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů, ať už jsou 
v kategorii fosilních či jiných než 
fosilních paliv. V případech, kde o to 
členský stát požádá, mělo by mu být 
poskytnuto přechodné období, aby mu 
vzniklo dočasné období pro postupné 
rušení, ale i odvětvové výjimky 
z působnosti této směrnice nebo výjimka 
z data, do kterého je nutné směrnici 
provést do vnitrostátních právních 
předpisů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Minimální úrovně zdanění 
v souvislosti s CO2 by měly být určeny na 
základě vnitrostátních cílů členských 
států, které byly stanoveny v rozhodnutí 
406/2009/ES o úsilí členských států snížit 
emise skleníkových plynů, aby byly 
splněny závazky Unie v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020. 
Jelikož zmíněné rozhodnutí uznává, že by 
úsilí o snižování emisí skleníkových plynů 
mělo být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno pro určité členské 
státy stanovit přechodná období.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí 
o snižování emisí skleníkových plynů mělo
být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno pro určité členské 

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí 
o snižování emisí skleníkových plynů 
mohlo být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno pro určité členské 
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státy stanovit přechodná období. státy stanovit přechodná období. Tato 
období by měla být kratší a vztahovat se 
na co nejužší rozsah případů. Pokud se 
Unie rozhodne zvýšit svůj cíl pro snížení 
emisí skleníkových plynů, pak by měla být 
tato období revidována a nastavena jinak, 
či zcela vypuštěna.

Or. en

Odůvodnění

Pokud dojde ke zvýšení cílů pro snížení emisí skleníkových plynů, pak je třeba vnímat 
přechodná období v novém světle. V takovém případě by se členské státy, které byly původně 
vyňaty, měly alespoň do určité míry na společném úsilí o snížení emisí podílet. 

Pozměňovací návrh 50
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí 
o snižování emisí skleníkových plynů mělo 
být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno pro určité členské 
státy stanovit přechodná období.

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí 
o snižování emisí skleníkových plynů mělo 
být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno pro určité členské 
státy stanovit dostatečně dlouhá přechodná 
období zohledňující jejich sociální potřeby 
a časový plán potřebné restrukturalizace 
jejich energetického sektoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Minimální úrovně všeobecného 
zdanění spotřeby energie by měly být 
obecně vypracovány na základě stávajících 
minimálních úrovní zdanění. To rovněž 
znamená, že by minimální úroveň 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
vztahující se na pohonné hmoty měla 
zůstat vyšší než u paliv.

(10) Minimální úrovně všeobecného 
zdanění spotřeby energie by měly být 
obecně vypracovány na základě stávajících 
minimálních úrovní zdanění. To rovněž 
znamená, že by minimální úroveň 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
vztahující se na pohonné hmoty měla 
zůstat vyšší než u paliv. S cílem zachovat 
spravedlivou hospodářskou soutěž by 
měla být elektřina používaná k pohonu 
vozidel rovněž zdaněna vyšší sazbou než 
elektřina používaná pro jiné účely. Je 
pravděpodobné, že se v blízké budoucnosti 
bude elektřina používat jako primární 
nositel energie pohonných systémů nejen 
u vlaků a soukromých automobilů, ale 
rovněž u užitkových vozidel. Aby 
nedocházelo k narušování hospodářské 
soutěže, měly by tedy být minimální 
úrovně zdanění elektřiny používané jako 
energie pohonných systémů sladěny 
s úrovní uplatňovanou na paliva 
v souladu s čl. 7 odst. 1. Minimální 
úroveň zdanění elektřiny používané 
k pohonu automobilů by tudíž měla být 
stejná jako pro plynový olej používaný 
jako palivo.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je třeba zajistit, aby minimální 
úrovně zdanění zachovaly zamýšlené 
účinky. Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí 
Komise. Minimální úrovně všeobecného 
zdanění spotřeby energie by měly být 
v pravidelných intervalech automaticky 
sladěny s cílem zohlednit vývoj jejich 
reálné hodnoty v zájmu zachování 
stávající úrovně harmonizace sazeb; 
k snížení nestability plynoucí z cen energií 
a potravin by mělo být toto sladění 
provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí Komise.
Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie by měly být 
v pravidelných intervalech automaticky 
sladěny s cílem zohlednit vývoj jejich 
reálné hodnoty v zájmu zachování 
stávající úrovně harmonizace sazeb; 

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí Komise.
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k snížení nestability plynoucí z cen energií 
a potravin by mělo být toto sladění 
provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí 
Komise. Minimální úrovně všeobecného 
zdanění spotřeby energie by měly být 
v pravidelných intervalech automaticky 
sladěny s cílem zohlednit vývoj jejich 
reálné hodnoty v zájmu zachování stávající 
úrovně harmonizace sazeb; k snížení 
nestability plynoucí z cen energií a 
potravin by mělo být toto sladění
provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Minimální úrovně jak všeobecného 
zdanění spotřeby energie, tak zdanění 
v souvislosti s CO2 by měly být 
v pravidelných intervalech automaticky 
aktualizovány s cílem zohlednit vývoj 
jejich reálné hodnoty v zájmu zachování 
stávající úrovně harmonizace sazeb; 
k snížení nestability plynoucí z cen energií 
a potravin by měla být tato sladění 
provedena na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.
Jelikož však zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být minimální úroveň zdanění 
v souvislosti s CO2 pokud a poté, co bude-
tržní cena emisních povolenek vyšší než 
reálná hodnota referenční úrovně CO2, 
naopak sladěna s touto cenou. Dále 
v případě, že se zvýší cíle Unie v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, měla 
by být referenční úroveň CO2 uvedena do 
souladu s těmito novými cíli.

Or. en
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Odůvodnění

Indexace by se měla rovněž uplatňovat na složku CO2, aby se zajistilo, že součást daně 
vztahující se k CO2 ve skutečnosti neztratí svůj význam. Jelikož zvolený index nezahrnuje 
energetické produkty, vyhýbá se inflačním problémům. Navíc je třeba vytvořit rovné podmínky 
mezi zdaněním energie a systémem ETS tím způsobem, že se úzce prováže minimální sazba 
v této směrnici se signály o ceně v rámci ETS. Tak budou vytvořeny předvídatelné a 
spravedlivé pobídky pro řešení emisí CO2 ve všech odvětvích společnosti.

Pozměňovací návrh 55
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky.
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí Komise. 
Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie by měly být 
v pravidelných intervalech automaticky 
sladěny s cílem zohlednit vývoj jejich 
reálné hodnoty v zájmu zachování 
stávající úrovně harmonizace sazeb; 
k snížení nestability plynoucí z cen energií 
a potravin by mělo být toto sladění
provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí Komise. 
Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie by měly být 
v pravidelných intervalech znovu 
přehodnoceny Radou pro konzultaci 
s Komisí, Parlamentem a příslušnými 
zainteresovanými stranami; k snížení 
nestability plynoucí z cen energií a 
potravin by mělo být toto pravidelné 
přehodnocení provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí Komise. 
Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie by měly být 
v pravidelných intervalech automaticky 
sladěny s cílem zohlednit vývoj jejich 
reálné hodnoty v zájmu zachování stávající 
úrovně harmonizace sazeb; k snížení 
nestability plynoucí z cen energií a 
potravin by mělo být toto sladění 
provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být vývoj reálné tržní ceny emisních 
povolenek hlavní měřítko použité 
v případě, že se úroveň zdanění 
v souvislosti s CO2 stanoví v rámci 
pravidelného přezkumu směrnice, který 
provádí Komise. Minimální úrovně 
všeobecného zdanění spotřeby energie by 
měly být v pravidelných intervalech 
automaticky sladěny s cílem zohlednit 
vývoj jejich reálné hodnoty v zájmu 
zachování stávající úrovně harmonizace 
sazeb; k snížení nestability plynoucí z cen 
energií a potravin by mělo být toto sladění 
provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vzhledem ke složitosti požadavků, 
které budou muset tyto dvě složky nového 
systému, zdanění energií a zdanění 
v souvislosti s CO2, splňovat, je zapotřebí 
stanovit na všech úrovních jasná pravidla, 
která v zájmu všech spotřebitelů budou 
transparentní a snadno pochopitelná, aby 
systém mohl být řádně řízen.

Or. de
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Pozměňovací návrh 58
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve 
vztahu k benzínu, jeho hlavnímu 
konkurenčnímu palivu. Článek 7 
směrnice 2003/96/ES proto stanoví první 
kroky k postupnému sladění na minimální 
úroveň zdanění vztahující se na benzín. Je 
nutné toto slaďování dokončit a postupně 
přejít k situaci, kdy jsou plynový olej a 
benzín zdaňovány ve stejné výši.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 59
Riikka Manner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve vztahu 
k benzinu, jeho hlavnímu konkurenčnímu 
palivu. Článek 7 směrnice 2003/96/ES 
proto stanoví první kroky k postupnému 
sladění na minimální úroveň zdanění 
vztahující se na benzín. Je nutné toto 
slaďování dokončit a postupně přejít 

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve vztahu 
k benzinu, jeho hlavnímu konkurenčnímu 
palivu. Článek 7 směrnice 2003/96/ES 
proto stanoví první kroky k postupnému 
sladění na minimální úroveň zdanění 
vztahující se na benzin.
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k situaci, kdy jsou plynový olej a benzín 
zdaňovány ve stejné výši.

Or. en

Odůvodnění

Plynový olej je ještě stále důležité palivo používané podniky. Pokud budou úrovně sladěny, 
v mnoha členských státech by se ceny plynového oleje zvýšily. Nebylo by správné oslabovat 
konkurenceschopnost dopravních odvětví, pokud se například sladí minimální úrovně zdanění 
benzinu a plynového oleje.

Pozměňovací návrh 60
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve vztahu 
k benzínu, jeho hlavnímu konkurenčnímu 
palivu. Článek 7 směrnice 2003/96/ES 
proto stanoví první kroky k postupnému 
sladění na minimální úroveň zdanění 
vztahující se na benzín. Je nutné toto 
slaďování dokončit a postupně přejít 
k situaci, kdy jsou plynový olej a benzín
zdaňovány ve stejné výši.

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve vztahu 
k benzinu, jeho hlavnímu konkurenčnímu 
palivu. Článek 7 směrnice 2003/96/ES 
proto stanoví první kroky k postupnému 
sladění na minimální úroveň zdanění 
vztahující se na benzin. Je nutné toto 
slaďování dokončit a postupně přejít 
k situaci, kdy jsou plynový olej a benzin
zdaňovány ve stejné výši. Mělo by však být 
stanoveno přechodné období pro 
snadnější provedení této směrnice do 
příslušného vnitrostátního práva 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Olle Ludvigsson
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve 
vztahu k benzínu, jeho hlavnímu 
konkurenčnímu palivu. Článek 7 směrnice 
2003/96/ES proto stanoví první kroky 
k postupnému sladění na minimální úroveň 
zdanění vztahující se na benzín. Je nutné
toto slaďování dokončit a postupně přejít k 
situaci, kdy jsou plynový olej a benzín
zdaňovány ve stejné výši.

(12) V oblasti pohonných hmot by mohla 
být příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, vnímána jako vytváření 
narušujícího účinku ve vztahu k benzinu, 
jeho hlavnímu konkurenčnímu palivu. 
Článek 7 směrnice 2003/96/ES proto 
stanoví první kroky k postupnému sladění 
na minimální úroveň zdanění vztahující se 
na benzin. Je rozumné toto slaďování 
dokončit a postupně přejít k situaci, kdy 
jsou plynový olej a benzin zdaňovány ve 
stejné výši.

Or. en

Odůvodnění

Tento text by měl být vyjádřen přesněji.

Pozměňovací návrh 62
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Provedení nové struktury daní bude 
zahrnovat zvýšení úrovně zdanění 
naftových motorů, aby byla tato úroveň 
sladěna s úrovní zdanění benzinu. To 
může zpochybnit jak rozhodnutí přijaté 
evropským automobilovým průmyslem 
zaměřovat se na čisté, energeticky účinné 
konvenční spalovací motory, tak 
dosahování cílů snižování emisí CO2, 
neboť stanovené mezní hodnoty lze 
dosáhnout jenom tehdy, pokud bude 
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dostatečně velké množství automobilů 
v silničním provozu mít naftový motor. 
Musí být přijata vhodná pružná opatření, 
jimiž bude možné zajistit, aby nebyly 
konkurenceschopnost automobilového 
odvětví ani úspěch strategie snižování 
emisí CO2 v tomto odvětví ohroženy. Daně 
z prodeje, poplatky za registraci a roční 
poplatky za používání pozemních 
komunikací musejí být harmonizovány a 
státy je musí stanovovat výhradně na 
základě emisí CO2 daným automobilem.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. Ustanovení čl. 
9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy.
Mělo by být proto zrušeno.

(13) Zdanění paliv na základě jejich 
obsahu energie, což vede k tomu, že platí 
rozdílné úrovně zdanění pro benzin a 
plynový olej, by se mělo uplatnit pouze pro 
minimální úrovně zdanění. Je nutné, aby i 
nadále měly členské státy možnost si 
stanovit své sazby pro benzin a plynový 
olej samy, ve shodě se zásadou jejich 
vnitrostátní daňové svrchovanosti, pokud 
dodržují minimální sazby stanovené v této 
směrnici. Rovněž tak musí být členské 
státy schopny použít různé sazby daně na 
plynový olej používaný k soukromým a 
k obchodním účelům. V odvětví 
užitkových vozidel je hospodářská soutěž 
mezi plynovým olejem a benzinem jako 
pohonnými hmotami nerelevantní, neboť 
všechna užitková vozidla jsou osazena 
naftovými motory a není žádným 
způsobem možné, aby byly všechny do 
budoucna nahrazeny motory 
benzinovými. U užitkových vozidel 
používaných pro silniční přepravu jsou již 



AM\883480CS.doc 35/139 PE475.931v01-00

CS

účtovány poplatky za náklady 
infrastruktury, které způsobují, a to 
prostřednictvím mýtného na základě doby 
nebo vzdálenosti, k využití v silničním 
provozu. Existuje tedy důvod, aby i nadále 
bylo členským státům povoleno zdaňovat 
plynové oleje používané k pohonu 
určitých druhů užitkových vozidel nižší 
sazbou než plynový olej používaný 
k neobchodním účelům. Zároveň nesmí 
být v žádném případě vnitrostátní daňové 
sazby nafty používané k obchodním 
účelům nižší než minimální úrovně 
zdanění plynového oleje používaného jako 
pohonná hmota.

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Riikka Manner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. Ustanovení čl. 
9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, bude zachována. 
Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 
2003/96/ES povoluje určitým členským 
státům uplatňovat na topný olej nižší 
sazbu. Toto ustanovení již není slučitelné 
s řádným fungováním vnitřního trhu a 
širšími cíli Smlouvy. Mělo by být proto 
zrušeno.

Or. en
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Odůvodnění

Možnost, aby členské státy uplatňovaly na používání plynového oleje jako pohonné hmoty 
k obchodním účelům nižší úroveň zdanění než u použití k neobchodním účelům, by měla být 
zachována, neboť alternativní paliva nejsou dosud k použití v obchodní dopravě dostupná.

Pozměňovací návrh 65
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. Ustanovení čl. 
9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. S cílem dát 
dopravním společnostem příležitost se 
přizpůsobit novým předpisům by mělo být 
zakotveno přechodné období, jež skončí 
v roce 2023. Ustanovení čl. 9 odst. 2 
směrnice 2003/96/ES povoluje určitým 
členským státům uplatňovat na topný olej 
nižší sazbu. Toto ustanovení již není 
slučitelné s řádným fungováním vnitřního 
trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo by být 
proto zrušeno.

Or. nl

Pozměňovací návrh 66
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13



AM\883480CS.doc 37/139 PE475.931v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. Ustanovení čl. 
9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. K zajištění 
spravedlnosti a jednotných podmínek pro 
jednotlivé druhy nákladní dopravy 
používající pohonné hmoty by měly být 
pohonné hmoty a jiné energetické 
produkty používané v letecké a námořní 
dopravě příslušným způsobem zdaněny.
Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 
2003/96/ES povoluje určitým členským 
státům uplatňovat na topný olej nižší 
sazbu. Toto ustanovení již není slučitelné 
s řádným fungováním vnitřního trhu a 
širšími cíli Smlouvy. Mělo by být proto 
zrušeno.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zdanit energetické produkty používané pro letecké a 
námořní činnosti.

Pozměňovací návrh 67
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 

(13) Možnost, aby členské státy 
uplatňovaly na používání plynového oleje 
jako pohonné hmoty k obchodním účelům 
nižší úroveň zdanění než u použití 
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k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. Ustanovení čl. 
9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

k neobchodním účelům, je hospodářsky 
důležitá, neboť náklady na dopravu tvoří 
významný podíl nákladové struktury 
podniku, zvlášť v zemích, kde jsou 
cestovní vzdálenosti dlouhé, a měla by být 
proto zachována. Ustanovení čl. 9 odst. 2 
směrnice 2003/96/ES povoluje určitým 
členským státům uplatňovat na topný olej 
nižší sazbu. Toto ustanovení již není 
slučitelné s řádným fungováním vnitřního 
trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo by být 
proto zrušeno.

Or. fi

Pozměňovací návrh 68
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je nutno omezit možné dopady 
zdanění v souvislosti s CO2 na náklady 
odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, 
že jsou vystavena závažnému riziku úniku 
uhlíku ve smyslu čl. 10a odst. 13 směrnice 
2003/87/ES. V souladu s tím je vhodné 
stanovit odpovídající přechodná opatření, 
která by však měla rovněž zachovat 
environmentální účinnost zdanění 
v souvislosti s CO2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V případě tak malého počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není toto řešení 
opodstatněné. Členské státy by měly jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky 
náročných odvětvích kvůli zdanění energie kompenzovat prostřednictvím režimu státní 
podpory.
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Pozměňovací návrh 69
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je nutno omezit možné dopady 
zdanění v souvislosti s CO2 na náklady 
odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, 
že jsou vystavena závažnému riziku úniku 
uhlíku ve smyslu čl. 10a odst. 13 směrnice 
2003/87/ES. V souladu s tím je vhodné 
stanovit odpovídající přechodná opatření, 
která by však měla rovněž zachovat 
environmentální účinnost zdanění 
v souvislosti s CO2.

(14) Je nutno omezit možné dopady 
zdanění v rámci nové struktury daní na 
náklady odvětví či pododvětví, u nichž se 
má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku. V souladu s tím je 
vhodné stanovit odpovídající přechodná 
opatření, která by však měla rovněž 
zachovat environmentální účinnost zdanění 
v souvislosti s CO2.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je nutno omezit možné dopady 
zdanění v souvislosti s CO2 na náklady 
odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, 
že jsou vystavena závažnému riziku úniku 
uhlíku ve smyslu čl. 10a odst. 13 směrnice 
2003/87/ES. V souladu s tím je vhodné 
stanovit odpovídající přechodná opatření, 
která by však měla rovněž zachovat 
environmentální účinnost zdanění 
v souvislosti s CO2.

(14) Je nutno omezit možné dopady 
dobrovolného zdanění v souvislosti s CO2
na náklady odvětví či pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku ve smyslu čl. 10a 
odst. 13 směrnice 2003/87/ES. V souladu 
s tím je vhodné stanovit odpovídající 
přechodná opatření, která by však měla 
rovněž zachovat environmentální účinnost 
zdanění v souvislosti s CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Werner Langen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Jakákoli změna struktury zdanění 
energií musí zajistit, aby odvětví, která 
nespadají do systému obchodování 
s emisemi, nebyla postižena ve vztahu 
k oblastem, na které se tento systém 
vztahuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Článek 5 směrnice 2003/96/ES 
povoluje uplatňování rozlišených sazeb 
daně v určitých případech. V zájmu 
zajištění konzistentnosti signálu o ceně 
CO2 by však měla být možnost členských 
států uplatňovat rozlišené vnitrostátní 
sazby omezena na všeobecné zdanění 
spotřeby energie. Možnost uplatňovat nižší 
úroveň zdanění na pohonné hmoty 
používané vozidly taxislužby již není 
slučitelná s cílem politik podporujících 
alternativní paliva a nosiče energie a 
používání čistších vozidel v městské 
dopravě, a měla by být tudíž zrušena.

(15) Článek 5 směrnice 2003/96/ES 
povoluje uplatňování rozlišených sazeb 
daně v určitých případech. Možnost 
uplatňovat nižší úroveň zdanění na 
pohonné hmoty používané vozidly 
taxislužby již není slučitelná s cílem politik 
podporujících alternativní paliva a nosiče 
energie a používání čistších vozidel 
v městské dopravě, a měla by být tudíž 
zrušena.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Alfredo Pallone
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Článek 5 směrnice 2003/96/ES 
povoluje uplatňování rozlišených sazeb 
daně v určitých případech. V zájmu 
zajištění konzistentnosti signálu o ceně 
CO2 by však měla být možnost členských 
států uplatňovat rozlišené vnitrostátní 
sazby omezena na všeobecné zdanění 
spotřeby energie. Možnost uplatňovat nižší 
úroveň zdanění na pohonné hmoty 
používané vozidly taxislužby již není 
slučitelná s cílem politik podporujících 
alternativní paliva a nosiče energie a 
používání čistších vozidel v městské 
dopravě, a měla by být tudíž zrušena.

(15) Článek 5 směrnice 2003/96/ES 
povoluje uplatňování rozlišených sazeb 
daně v určitých případech. V zájmu 
zajištění konzistentnosti signálu o ceně 
CO2 by však měla být možnost členských 
států uplatňovat rozlišené vnitrostátní 
sazby omezena na všeobecné zdanění 
spotřeby energie. Možnost uplatňovat nižší 
úroveň zdanění na pohonné hmoty získané 
z ropy používané vozidly taxislužby již 
není slučitelná s cílem politik 
podporujících alternativní paliva a nosiče 
energie a používání čistších vozidel 
v městské dopravě, a měla by být tudíž 
zrušena.

Or. en

Odůvodnění

Zemní plyn / biometan je alternativou k palivům získaným z ropy, přičemž má velmi nízké 
emise toxických nebo karcinogenních látek, téměř nulové emise částic, žádné emise 
reaktivních uhlovodíků, nižší emise oxidů dusíku a jeho používání produkuje menší hluk, což 
z něj činí ideální pohonnou hmotu do městského prostředí. Zpráva odborné komise pro 
budoucnost pohonných hmot v dopravě ze dne 25. ledna 2011 uvádí, že by měl být metan 
podporován jako jedna z nejvýznamnějších alternativních pohonných hmot pro dopravu ve 
městech.

Pozměňovací návrh 74
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Jelikož zavedení elektromobilů a 
hybridních vozidel je klíčové k uvolnění 
závislosti na neobnovitelných palivech 
v odvětví dopravy, členské státy by měly 
mít na omezenou dobu možnost 
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uplatňovat osvobození od daně nebo 
snížení úrovně zdanění na elektřinu 
používanou k pohonu takových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Elektrifikace je důležitým prvkem v procesu podporujícím udržitelné dopravní odvětví. 
Vzhledem k tomu, že emisní dopad těchto vozidel souvisí úzce s čistotou vstupní elektřiny, 
nemusí být tato vozidla nutně ve všech členských státech z krátkodobého pohledu alternativou 
šetrnou k životnímu prostředí. Z dlouhodobého hlediska se však jedná o velmi účinné 
technologie otevírající cestu vytváření skutečně udržitelných dopravních systémů.

Pozměňovací návrh 75
Rovana Plumb

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 a dobročinných 
organizací by mělo být součástí stabilních 
a komplexních 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.

Or. en

Odůvodnění

Při řešení legislativy týkající se energetického odvětví je sociální aspekt velice důležitý. Mělo 
by být jasně zdůrazněno, že v rámci této směrnice jsou členské státy odpovědné za přijetí 
opatření na podporu domácností, které žijí v chudobě nebo jsou chudobou ohroženy.
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Pozměňovací návrh 76
Philippe De Backer

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 a dobročinných 
organizací zabraňuje tomu, aby byly 
poskytovány správné cenové signály.
V zájmu větší energetické účinnosti a 
snižování emisí nebudou už tato 
osvobození od daně nebo její snížení 
potřebná, jakmile uplyne přechodné 
období. Považuje se za žádoucí, aby poté, 
co byl dán cenový signál, členské státy 
pomohly ze sociálních důvodů 
domácnostem s nízkými příjmy nebo 
charitativním organizacím. Takto lze 
u této cílové skupiny kompenzovat vyšší 
náklady na energie prostřednictvím 
doplňkových sociálních opatření.

Or. nl

Pozměňovací návrh 77
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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, 

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací by znamenalo ztrátu 
významného impulsu ke snižování účtů za 
energii a spotřebovávané energie. Příjmy 
ze zdanění energie by měly být využívány 
tak, aby pomáhaly chránit zvláště 
zranitelné spotřebitele s nízkými příjmy, a 
byly určeny na programy rekonstrukce 
sociálního bydlení či domovy pro ty, pro 
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aby byl jejich dopad na vnitřní trh 
omezený, by se tato osvobození od daně a 
její snížení měla uplatňovat pouze na 
neobchodní činnosti.

něž jsou paliva cenově nedostupná. 
V některých členských státech jsou vysoké 
náklady na topení již vyrovnávány vyššími 
sociálními dávkami nebo dodatečnými 
sociálními opatřeními. Členské státy by 
měly mít povinnost informovat Komisi 
o opatřeních, kterými chrání spotřebitele 
s nízkými příjmy.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení osvobození pro všechny domácnosti by oslabilo pobídky k úspoře energie a rovněž 
by dalo impuls k zamezení rozvoje účinnějších řešení dálkového vytápění, čímž dojde 
k narušení ETS EU. Vyšší příjmy z tohoto zdanění energií by měly být použity na podporu 
chudších skupin společnosti a podporu opatření ke zvýšení energetických úspor.

Pozměňovací návrh 78
Olle Ludvigsson

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) Aby bylo vytvořeno správné investiční 
klima k úsporám energie a vyšší 
energetické účinnosti, možnost uvedená 
v článku 15 uplatňovat osvobození od daně 
nebo její snížení ve vztahu k domácnostem 
a charitativním organizacím by měla být 
po dlouhém útlumovém období 
odstraněna. V členských státech, kde jsou 
tím dotčeny ceny energie, by domácnosti 
s nízkým příjmem a charitativní 
organizace měly být kompenzovány 
prostřednictvím stabilních a komplexních 
sociálních opatření.

Or. en

Odůvodnění

Osvobození s jeho současnou působností – bez toho, že by byl doplněn topný olej – by mělo 
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být v dlouhodobém výhledu zrušeno, aby se posílily impulsy k úsporám energie a 
k energetické účinnosti. Zároveň by měly být prostřednictvím sociálních opatření 
kompenzovány domácnosti s nízkým příjmem a charitativní organizace. Bylo-li by osvobození 
uplatněno, sníží cenové zatížení – jednoznačně odrazující od investic například do renovací 
budov či do dálkového vytápění – a tím domácnosti učiní příliš pasivní, pokud jde 
o omezování spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 79
Leonardo Domenici

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 
a zemního plynu používaných jako 
pohonné hmoty již nejsou opodstatněné 
výhody v podobě nižších minimálních 
úrovní všeobecného zdanění spotřeby 
energie nebo možnosti osvobodit tyto 
energetické produkty od daně, zejména na 
základě nutnosti zvýšit podíl 
obnovitelných zdrojů energie na trhu, a 
měly by být proto ve střednědobém 
horizontu zrušeny.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Automatické provázání mezi stanovením vyššího zdanění na LPG a metan pro použití 
v motorových vozidlech a zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie na trhu je jen málo 
technicky či tržně opodstatněné. Dokonce i v členských státech, v nichž je silná tradice 
používání plynu jako paliva do motorových vozidel, postupně roste užívání biopaliv v souladu 
se závazky stanovenými podle směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES).

Pozměňovací návrh 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 
a zemního plynu používaných jako 
pohonné hmoty již nejsou opodstatněné 
výhody v podobě nižších minimálních 
úrovní všeobecného zdanění spotřeby 
energie nebo možnosti osvobodit tyto 
energetické produkty od daně, zejména na 
základě nutnosti zvýšit podíl 
obnovitelných zdrojů energie na trhu, a 
měly by být proto ve střednědobém 
horizontu zrušeny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 
a zemního plynu používaných jako 
pohonné hmoty již nejsou opodstatněné 
výhody v podobě nižších minimálních 
úrovní všeobecného zdanění spotřeby 
energie nebo možnosti osvobodit tyto
energetické produkty od daně, zejména na 
základě nutnosti zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie na trhu, a měly by být proto 
ve střednědobém horizontu zrušeny.

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 
používaného jako pohonná hmota již 
nejsou opodstatněné výhody v podobě 
nižších minimálních úrovní všeobecného 
zdanění spotřeby energie nebo možnosti 
osvobodit tento energetický produkt od 
daně, zejména na základě nutnosti zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů energie na trhu, 
a měly by být proto ve střednědobém 
horizontu zrušeny. V případě zemního 
plynu a biometanu používaných jako 
pohonná hmota by výhody v podobě 
nižších minimálních úrovní všeobecného 
zdanění spotřeby energie nebo možnosti 
osvobodit energetický produkt od daně 
měly být odstraněny teprve po posouzení 
provedení této směrnice týkající se úrovně 
zdanění použitelné pro zemní plyn 
v silniční dopravě, které se uskuteční do 
roku 2023. Při tomto posouzení by měl být 
zhodnocen mimo jiné pokrok z hlediska 
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dostupnosti zemního plynu a biometanu, 
rozvoj sítě čerpacích stanic v Unii, podíl 
vozidel poháněných zemním plynem na 
trhu v Unii, inovace a technologický 
rozvoj související s biometanem jako 
pohonnou hmotou v dopravě a reálná 
hodnota minimální úrovně zdanění.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj biometanu je spjat s rozvojem vozidel na zemní plyn a tedy i s uplatňováním 
příznivějšího daňového zacházení umožňujícího rozvoj tankovací infrastruktury pro 
doplňování metanu. Metan, který je dostupnou alternativou paliv získaných z ropy, má velmi 
nízké jiné uhlovodíky než metan, částice a oxidy dusíku, čímž zlepšuje kvalitu ovzduší ve 
městech, a současně se snižuje hluk a CO2. „Ustanovení o přezkumu“ je vhodným 
legislativním nástrojem k posouzení toho, zda je nutno příznivější daňové zacházení pro 
alternativní paliva zachovat.

Pozměňovací návrh 82
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) a 
zemního plynu používaných jako pohonné 
hmoty již nejsou opodstatněné výhody 
v podobě nižších minimálních úrovní 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
nebo možnosti osvobodit tyto energetické 
produkty od daně, zejména na základě 
nutnosti zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 
energie na trhu, a měly by být proto ve
střednědobém horizontu zrušeny.

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) a 
zemního plynu používaných jako pohonné 
hmoty nejsou opodstatněné výhody 
v podobě nižších minimálních úrovní 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
nebo možnosti osvobodit tyto energetické 
produkty od daně, a měly by být proto 
v dlouhodobém horizontu zrušeny. Avšak 
vzhledem k tomu, že tato paliva mají nižší 
škodlivý dopad na životní prostředí než 
jiná fosilní paliva, a protože jejich 
distribuční infrastruktura by mohla být 
prospěšná v zavedení obnovitelných 
alternativ, výhody by se měly postupně 
ukončit.

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli LPG a zemní plyn nejsou udržitelnými energetickými řešeními, tvoří důstojné prvky ve 
skladbě zdrojů energie ve střednědobém horizontu. A to nejen proto, že produkují nižší emise 
CO2 a oxidů dusíku než jiná fosilní paliva. Jejich infrastruktura může také – zejména co se 
týká zemního plyu – usnadňovat zavedení obnovitelných alternativ. Daňové snížení až na 
50 % by proto mělo být povoleno až do roku 2028, avšak pouze do té doby, dokud budou stále 
ještě probíhat fáze budování s nízkým tržním podílem.

Pozměňovací návrh 83
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) a 
zemního plynu používaných jako pohonné 
hmoty již nejsou opodstatněné výhody 
v podobě nižších minimálních úrovní 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
nebo možnosti osvobodit tyto energetické 
produkty od daně, zejména na základě 
nutnosti zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 
energie na trhu, a měly by být proto ve
střednědobém horizontu zrušeny.

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) a 
zemního plynu používaných jako pohonné 
hmoty již nejsou opodstatněné výhody 
v podobě nižších minimálních úrovní 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
nebo možnosti osvobodit tyto energetické 
produkty od daně, zejména na základě 
nutnosti zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 
energie na trhu, a měly by být proto 
horizontu postupně zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Tato směrnice má usnadnit 
zastřešující cíle Unie v oblasti energetické 
politiky a politiky klimatu. Fakt, že do 
systému Unie pro obchodování s emisemi 
bylo prostřednictvím směrnice 
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2008/101/ES zařazeno odvětví letecké 
dopravy, odráží snahu snížit emise 
skleníkových plynů z tohoto odvětví. 
V případě, že by do 31. prosince 2011 
nebylo dosaženo žádné mezinárodní 
dohody ohledně začlenění snížení emisí 
z mezinárodní námořní dopravy, je 
Komise povinna navrhnout opatření, 
která by i tyto emise zahrnula do cílů Unie 
v oblasti snížení emisí skleníkových plynů. 
To, že budou mít členské státy možnost 
zdanit energetické produkty používané pro 
letecké a námořní činnosti stejně jako 
jakékoli jiné energetické produkty 
v dopravě, má zásadní význam pro 
vytvoření rovných podmínek na trhu, pro 
energetickou nezávislost Unie a také jako 
pobídka pro zvyšování energetické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zdanit energetické produkty používané pro letecké a 
námořní činnosti.

Pozměňovací návrh 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Tato směrnice má usnadnit 
zastřešující cíle Unie v oblasti energetické 
politiky a politiky klimatu. Fakt, že do 
systému EU pro obchodování s emisemi 
bylo prostřednictvím směrnice 
2008/101/ES zařazeno odvětví letecké 
dopravy, odráží snahu snížit emise 
skleníkových plynů z tohoto odvětví. 
V případě, že by do 31. prosince 2011 
nebylo dosaženo žádné mezinárodní 
dohody, která by zahrnovala emise 
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z mezinárodní námořní dopravy a 
obsahovala ambiciózní cíle snížení, měla 
by Komise předložit návrh na začlenění 
těchto emisí do cílů Unie v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů. Zdanění 
energetických produktů používaných pro 
letecké a námořní činnosti stejně jako 
jakýchkoli jiných energetických produktů 
je zásadní pro energetickou nezávislost 
Unie a je pobídkou k energetické 
účinnosti. Je třeba přijmout kroky, které 
zajistí, aby uplatňování těchto daňových 
opatření nebylo placeno spotřebiteli, tedy 
že na ně například nebudou přenášeny 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz, aby členské státy neuplatňovaly daňová opatření na energetické produkty používané 
pro letecké a námořní odvětví, není odůvodněný. Nebudou-li členské státy schopny uplatňovat 
daňová opatření ve vztahu k energetickým produktům v letecké a lodní dopravě, nebudou pak 
ani moci plnit své závazky v rámci energetické politiky a politiky v oblasti klimatu EU 
nákladově efektivním způsobem.

Pozměňovací návrh 86
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2003/96/ES ukládá 
členským státům povinnost osvobodit od 
daně palivo používané pro plavbu ve 
vodách Společenství a rovněž elektřinu 
vyráběnou na palubě plavidel, včetně 
plavidel v kotvištích přístavů. Členské 
státy však mohou toto příznivé daňové 
zacházení rozšířit na vnitrozemské vody. 
V některých přístavech existuje čistší
alternativa spočívající v používání 
pobřežní elektřiny, která je však 
předmětem daně. S cílem stanovit první 

(19) Směrnice 2003/96/ES ukládá 
členským státům povinnost osvobodit od 
daně palivo používané pro námořní a 
leteckou dopravu pro nerekreační účely.
Tento zákaz není v souladu s celkovými 
environmentálními cíli Unie, zásadou 
subsidiarity ani cílem vytvoření rovných 
podmínek pro všechny v oblasti zdanění 
energií. Měl by být proto zrušen. Zároveň 
by členským státům měla být dána 
v těchto dvou oblastech možnost uplatnit 
částečné nebo úplné osvobození týkající se 
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pobídku pro rozvoj a uplatňování této 
technologie by až do přijetí ucelenějšího 
rámce v této záležitosti měly členské státy 
osvobodit používání pobřežní elektřiny 
plavidly v kotvištích přístavů od daně 
z energie. Toto osvobození od daně by 
mělo platit po dobu, která je dostatečně 
dlouhá, aby provozovatele přístavů 
neodradila od uskutečnění potřebných 
investic, současně by však měla být časově 
omezená tak, že její úplné či částečné 
zachování je podmíněno novým 
rozhodnutím, které bude přijato ve vhodné 
době.

jak všeobecného zdanění spotřeby energie, 
tak zdanění v souvislosti s CO2. Proto by 
tedy, při respektování dvoustranných a 
vícestranných mezinárodních dohod 
stejně jako skutečnosti, že letecké odvětví 
bude a námořní odvětví by mohlo být 
zahrnuto do systému Unie pro 
obchodování s emisemi, měly mít členské 
státy plnou svobodu při navrhování těch 
nejvhodnějších příslušných struktur daně 
z energie pro leteckou a námořní dopravu. 
Toto daňové zacházení by mělo platit i pro
vnitrozemské vody. V některých přístavech 
existuje alternativa čisté energie 
spočívající v používání pobřežní elektřiny, 
která je však předmětem daně. S cílem 
stanovit první pobídku pro rozvoj a 
uplatňování této technologie by až do 
přijetí ucelenějšího rámce v této záležitosti 
měly členské státy osvobodit používání 
pobřežní elektřiny plavidly v kotvištích 
přístavů od daně z energie. Toto 
osvobození od daně by mělo platit po 
dobu, která je dostatečně dlouhá, aby 
provozovatele přístavů neodradila od 
uskutečnění potřebných investic, současně 
by však měla být časově omezená tak, že 
její úplné či částečné zachování je 
podmíněno novým rozhodnutím, které 
bude přijato ve vhodné době.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by rozumné změnit povinné daňové osvobození týkající se letecké a námořné dopravy na 
volitelné osvobození. Jelikož současné zákazy nejsou nijak vynucené mezinárodními právními 
předpisy, zbytečně omezují na vnitrostátní úrovni manévrovací politický prostor v těchto 
oblastech. Změna na dobrovolné osvobození by umožnila, aby členské státy plnily své závazky 
na úrovni EU týkající se klimatu a energetiky nákladově efektivnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 87
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2003/96/ES ukládá 
členským státům povinnost osvobodit od 
daně palivo používané pro plavbu ve 
vodách Společenství a rovněž elektřinu 
vyráběnou na palubě plavidel, včetně 
plavidel v kotvištích přístavů. Členské 
státy však mohou toto příznivé daňové 
zacházení rozšířit na vnitrozemské vody. 
S cílem stanovit první pobídku pro rozvoj a 
uplatňování této technologie by až do 
přijetí ucelenějšího rámce v této záležitosti 
měly členské státy osvobodit používání 
pobřežní elektřiny plavidly v kotvištích 
přístavů od daně z energie. Toto 
osvobození od daně by mělo platit po 
dobu, která je dostatečně dlouhá, aby 
provozovatele přístavů neodradila od 
uskutečnění potřebných investic, současně 
by však měla být časově omezená tak, že 
její úplné či částečné zachování je 
podmíněno novým rozhodnutím, které 
bude přijato ve vhodné době.

(19) Směrnice 2003/96/ES ukládá 
členským státům povinnost osvobodit od 
daně palivo používané pro plavbu ve 
vodách Společenství a rovněž elektřinu 
vyráběnou na palubě plavidel, včetně 
plavidel v kotvištích přístavů. Členské 
státy však mohou toto příznivé daňové 
zacházení rozšířit na vnitrozemské vody. 
S cílem stanovit první pobídku pro rozvoj a 
uplatňování této technologie by až do 
přijetí ucelenějšího rámce v této záležitosti 
měly členské státy osvobodit používání 
pobřežní elektřiny plavidly v kotvištích 
přístavů od daně z energie. Toto 
osvobození od daně by mělo platit jak pro 
námořní, tak vnitrozemské přístavy po 
dobu, která je dostatečně dlouhá, aby 
provozovatele přístavů neodradila od 
uskutečnění potřebných investic, současně 
by však měla být časově omezená tak, že 
její úplné či částečné zachování je 
podmíněno novým rozhodnutím, které 
bude přijato ve vhodné době.

Or. nl

Pozměňovací návrh 88
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu 
této možnosti bylo zjištěno, že pokud jde o 
všeobecné zdanění spotřeby energie, je 

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění.
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tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti 
energetické účinnosti. Pokud jde o 
zdanění v souvislosti s CO2, zacházení 
s dotčenými odvětvími by mělo být sladěno 
s pravidly vztahujícími se na průmyslová 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Pokud jde o zdanění 
v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými 
odvětvími by mělo být sladěno s pravidly 
vztahujícími se na průmyslová odvětví.

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Zvýšení energetické účinnosti 
by měly jasně definovat a podrobně 
sledovat vnitrostátní orgány. Pokud jde 
o zdanění v souvislosti s CO2, zacházení 
s dotčenými odvětvími by mělo být 
sladěno s pravidly vztahujícími se na 
průmyslová odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Postup zajišťování pokroku v oblasti energetické účinnosti se musí stát přísným a úzkostlivým, 
aby byly vytvářeny reálné výsledky. Daňové úlevy by měly být poskytnuty pouze na základě 
ověřených zlepšení účinnosti. Jasné a spolehlivé vnitrostátní rámce jsou v této souvislosti 
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rozhodující.

Pozměňovací návrh 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Pokud jde o zdanění 
v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými 
odvětvími by mělo být sladěno s pravidly 
vztahujícími se na průmyslová odvětví.

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Pokud jde o dobrovolné zdanění 
v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými 
odvětvími by mělo být sladěno s pravidly
vztahujícími se na průmyslová odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Obecná pravidla zavedená touto 
směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich 
přispění k bilanci CO2 i jejich nižší 

(21) Obecná pravidla zavedená touto 
směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti, pokud jde o jejich přispění 
k bilanci CO2 i jejich nižší energetický 
obsah na jednotku množství v porovnání 



AM\883480CS.doc 55/139 PE475.931v01-00

CS

energetický obsah na jednotku množství 
v porovnání s některými konkurenčními 
fosilními palivy. Ustanovení ve směrnici 
2003/96/ES, která u těchto paliv povolují 
snížení daně nebo osvobození od daně, by 
proto měla být ve střednědobém horizontu 
zrušena. Prozatím by mělo být zajištěno, 
aby použití těchto ustanovení odpovídalo 
obecným pravidlům zavedeným touto 
směrnicí. Na biopaliva a biokapaliny 
definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES by tak mělo být možné využít 
dodatečné daňové výhody uplatňované 
členskými státy, pouze pokud splňují 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 
17 uvedené směrnice.

s některými konkurenčními fosilními 
palivy. Kritéria udržitelnosti jsou pro 
biopaliva a biokapaliny definovaná v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES 
uvedené v článku 17 této směrnice a 
budou pro jiné produkty vyrobené 
z biomasy stanovena v návaznosti na 
návrh, který předloží Komise. Ustanovení 
ve směrnici 2003/96/ES, která u těchto 
paliv povolují snížení daně nebo 
osvobození od daně, by proto měla být ve 
střednědobém horizontu zrušena. Prozatím 
by mělo být zajištěno, aby použití těchto 
ustanovení odpovídalo obecným pravidlům 
zavedeným touto směrnicí. Na biopaliva a 
biokapaliny by tak mělo být možné využít 
dodatečné daňové výhody uplatňované 
členskými státy, pouze pokud splňují jejich 
kritéria udržitelnosti. Jiné produkty 
z biomasy by měly poté, co budou jejich 
specifická kritéria udržitelnosti přijata 
v návaznosti na návrh, který předloží 
Komise, využívat dodatečné daňové 
výhody, pouze pokud tato nová kritéria 
budou splněna.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by se měla vztahovat kromě biopaliv a biokapalin rovněž na paliva 
vyrobená z pevné biomasy. Nebylo by vhodné uplatňovat na tato paliva vyrobená 
z neudržitelné pevné biomasy preferenční zacházení trvale, jak je to uvedeno v návrhu 
Komise. Jelikož z hlediska udržitelnosti je rozdíl mezi pevnou biomasou a 
biopalivy/biokapalinami, je nutné stanovit specifická kritéria pro pevnou biomasu a pak je 
začít uplatňovat v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh 92
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Obecná pravidla zavedená touto (21) Obecná pravidla zavedená touto 
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směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich 
přispění k bilanci CO2 i jejich nižší 
energetický obsah na jednotku množství 
v porovnání s některými konkurenčními 
fosilními palivy. Prozatím by mělo být 
zajištěno, aby použití těchto ustanovení 
odpovídalo obecným pravidlům 
zavedeným touto směrnicí. Na biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice 2009/28/ES by tak mělo být 
možné využít dodatečné daňové výhody 
uplatňované členskými státy, pouze pokud 
splňují kritéria udržitelnosti stanovená 
v článku 17 uvedené směrnice.

směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich 
přispění k bilanci CO2 i jejich nižší 
energetický obsah na jednotku množství 
v porovnání s některými konkurenčními 
fosilními palivy. Prozatím by mělo být 
zajištěno, aby použití těchto ustanovení 
odpovídalo obecným pravidlům 
zavedeným touto směrnicí. Na biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice 2009/28/ES by tak mělo být 
možné využít dodatečné daňové výhody 
uplatňované členskými státy, pouze pokud 
splňují kritéria udržitelnosti stanovená 
v článku 17 uvedené směrnice. V souladu 
s článkem 17 směrnice 2009/28/ES to 
znamená, že daňové výhody pro biopaliva 
a biokapaliny, které přinášejí úsporu 
nejméně 35 % ve vztahu k emisím 
skleníkových plynů, mohou zůstat 
v platnosti jen do konce roku 2016. Od 
roku 2017 by se měl limit zvýšit na 50 % a 
počínaje rokem 2018 by byl zvýšen na 
60 %.

Or. nl

Pozměňovací návrh 93
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Obecná pravidla zavedená touto 
směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich
přispění k bilanci CO2 i jejich nižší 
energetický obsah na jednotku množství 

(21) Obecná pravidla zavedená touto 
směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice 2009/28/ES, pokud jde o přispění 
kapalných biopaliv k bilanci CO2 i jejich 
nižší energetický obsah na jednotku 
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v porovnání s některými konkurenčními 
fosilními palivy. Ustanovení ve směrnici 
2003/96/ES, která u těchto paliv povolují 
snížení daně nebo osvobození od daně, by 
proto měla být ve střednědobém horizontu 
zrušena. Prozatím by mělo být zajištěno, 
aby použití těchto ustanovení odpovídalo 
obecným pravidlům zavedeným touto 
směrnicí. Na biopaliva a biokapaliny 
definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES by tak mělo být možné využít 
dodatečné daňové výhody uplatňované 
členskými státy, pouze pokud splňují 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice.

množství v porovnání s některými 
konkurenčními fosilními palivy. 
Ustanovení ve směrnici 2003/96/ES, která 
u těchto paliv povolují snížení daně nebo 
osvobození od daně, by proto měla být ve 
střednědobém horizontu zrušena. Prozatím 
by mělo být zajištěno, aby použití 
ustanovení odpovídalo obecným pravidlům 
zavedeným touto směrnicí. Na biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice 2009/28/ES by tak mělo být 
možné využít dodatečné daňové výhody 
uplatňované členskými státy, pouze pokud 
splňují kritéria udržitelnosti stanovená 
v článku 17 uvedené směrnice. Biometan 
má stejný obsah energie na množstevní 
jednotku jako zemní plyn. S ohledem na 
to, že biometan vstřikovaný do sítě 
zemního plynu napomáhá zvýšit podíl 
obnovitelných zdrojů, bude biometan 
vyňat z daňové povinnosti na základě jeho 
příslušného obsahu CO2 a obsahu 
energie, bude-li vyroben v souladu 
s kritérii udržitelnosti.

Or. en

Odůvodnění

Biometan je jedním z hlavních pilířů, jak splnit cíl dosáhnout do roku 2020 10% podílu 
biopaliv v dopravě. Díky shodnému molekulárnímu složení nepodléhá mísení zemního plynu a 
biometanu žádným omezením. Je to jediná dostupná alternativa paliv získaných z ropy 
s důsledky nižších emisí. Je proto nutné osvobodit biometan od daňové povinnosti 
v souvislosti s CO2 a daňovým zatížením energie.

Pozměňovací návrh 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Při neexistenci dalekosáhlejší 
harmonizace v oblasti paliv používaných 
k obchodním účelům by členské státy 

(22) Při neexistenci dalekosáhlejší 
harmonizace v oblasti paliv používaných 
k obchodním účelům by členské státy 



PE475.931v01-00 58/139 AM\883480CS.doc

CS

s úrovněmi zdanění vyššími než minimální 
úrovně předepsané v této oblasti měly mít 
možnost i nadále uplatňovat určitá snížení 
daně. Použitelné podmínky by měly 
rozlišovat mezi všeobecným zdaněním 
spotřeby energie a zdaněním v souvislosti 
s CO2, jelikož tyto dva prvky sledují různé 
cíle. Je nutné rovněž objasnit, že odkazy na 
režimy obchodovatelných licencí v článku 
17 směrnice 2003/96/ES nezahrnují systém 
Unie podle směrnice 2003/87/ES.

s úrovněmi zdanění vyššími než minimální 
úrovně předepsané v této oblasti měly mít 
možnost i nadále uplatňovat určitá snížení 
daně. Je nutné rovněž objasnit, že odkazy 
na režimy obchodovatelných licencí 
v článku 17 směrnice 2003/96/ES 
nezahrnují systém Unie podle směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Seznam energetických produktů v čl. 
2 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 směrnice 
2003/96/ES je nutno aktualizovat, aby 
zahrnoval určitá biopaliva, s cílem zajistit 
jednotné a standardizované zacházení 
s těmito biopalivy a v čl. 2 odst. 5 směrnice 
2003/96/ES by měl být uveden odkaz na 
platnou verzi kombinované nomenklatury. 
S přihlédnutím k riziku daňových úniků,
vyhýbání se daňovým povinnostem nebo
zneužití daňového režimu by se na výrobky 
kódu KN 3811 měla vztahovat ustanovení 
směrnice 2008/118/ES týkající se 
sledování a pohybu.

(25) Seznam energetických produktů v čl. 
2 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 směrnice 
2003/96/ES je nutno aktualizovat, aby 
zahrnoval určitá biopaliva, s cílem zajistit 
jednotné a standardizované zacházení 
s těmito biopalivy a v čl. 2 odst. 5 směrnice 
2003/96/ES by měl být uveden odkaz na 
platnou verzi kombinované nomenklatury. 
S přihlédnutím k riziku daňových úniků,
podvodu nebo zneužití daňového režimu 
by se na výrobky kódu KN 3811 měla 
vztahovat ustanovení směrnice 
2008/118/ES týkající se sledování a 
pohybu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Jev daňového úniku při „tankovací 
turistice“ v silniční dopravě k obchodním 
účelům a tzv. „tankering“ v obchodním 
letectví narušují vnitřní trh a 
znevýhodňují jednotlivé členské státy 
v tom, aby uplatňovaly úrovně zdanění, 
které jsou vyšší než v jiných členských 
státech. Jeden ze způsobů, jak řešit tyto 
problémy, by mohl být posunout se, zcela 
nebo zčásti, od současného systému 
zdanění množství příslušných dopravních 
paliv nakoupených vnitrostátně k systému 
zdanění těchto paliv na základě množství, 
která jsou aktuálně používána na území 
daného členského státu. Aby bylo možné 
získat lepší představu o této alternativě 
řešení, Komise by měla předložit zprávu 
o proveditelnosti a očekávaném dopadu 
takového posunu.

Or. en

Odůvodnění

Severoamerický model IFTA ukazuje, že tyto problémy lze racionálně řešit zdaněním 
používaného paliva – a nikoli paliva prodaného – na území dané administrativní oblasti 
(členského státu). Bylo by tedy rozumné pověřit Komisi, aby důkladně prověřila, zda by tento 
model mohl být v nějaké formě použit na základě podobného systému v rámci EU.

Pozměňovací návrh 97
Bernd Lange

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 

(28) Komise by měla každých pět let a 
poprvé do konce roku 2015 předložit Radě 
a Evropskému parlamentu zprávu 
o uplatňování této směrnice, přičemž 
přezkoumá zejména minimální úroveň 
zdanění v souvislosti s CO2 na základě 
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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.

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. Zpráva by 
měla rovněž posoudit dopad na stanovení 
priorit průmyslové politiky pro oblast 
evropského automobilového průmyslu, 
v souvislosti s čistými, energeticky 
účinnými konvenčními spalovacími 
motory a cíli EU v oblasti snižování emisí 
CO2 v automobilovém odvětví. 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 a posouzení vnitrostátních 
prováděcích podmínek ke zjištění toho, 
zda jsou jasné, jednoznačné a 
transparentní pro všechny spotřebitele. 
Komise by měla rovněž předložit do 
1. ledna 2016 další návrh týkající se 
harmonizace a konverze daní při nákupu 
automobilu, poplatků při registraci a 
ročních poplatků za vlastnictví 
automobilu tak, aby byly založeny 
výhradně na emisích CO2.

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Ivo Strejček

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 

(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 
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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.

technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice. 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. en

Pozměňovací návrh 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 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. Tato zpráva by rovněž měla 
zahrnout přehled platných ustanovení 
o zdanění, která obsahují dohody 
o leteckých službách. 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. en

Odůvodnění

Tím, že navrhuje zprávu o důvodech pro daňové osvobození pro paliva používaná pro účely 
letecké a námořní dopravy, Komise nepřímo připouští, že tyto oblasti jsou problematické, 
avšak řešení odkládá. Jejich řešení nyní je nicméně velice důležité, jestliže chce EU být 
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důvěryhodná, pokud jde o její cíl převést dopravní systém EU na systém udržitelný. „Správné 
nastavení cen“ je nutnou podmínkou na cestě k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 100
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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 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 vypracován a
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění.

Or. en

Odůvodnění

V případě tak malého počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není samostatný 
právní předpis v praxi opodstatněný, avšak seznam by veden být měl. Členské státy by mohly 
jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky náročných odvětvích kvůli zdanění energie 
kompenzovat prostřednictvím režimu státní podpory.

Pozměňovací návrh 101
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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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, dopad na škodlivé či potenciálně 
škodlivé emise jiné než emise CO2 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. en

Odůvodnění

S ohledem na rychlý technický a politický vývoj v této oblasti musí Komise podávat zprávy 
častěji než jednou za pět let, aby tato směrnice byla stále dostatečně aktuální. Zprávy by měly 
být určeny také Parlamentu. Při zdokonalování této směrnice by měly být zvlášť brány 
v úvahu problémy s emisemi jinými než jsou emise CO2, například emisemi oxidů dusíku. 
Důležité je řešit širší dopad používání pohonných hmot a topných paliv na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 dobrovolného zdanění v souvislosti 
s CO2 na základě vývoje tržní ceny 
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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.

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. en

Pozměňovací návrh 103
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Jelikož cílů plánovaného opatření, 
zejména zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu v rámci nových požadavků 
v oblasti energetiky a životního prostředí, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na 
úrovni členských států, a proto jich může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 
5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Do 31. prosince 2012 by Komise 
měla předložit návrh na zahrnutí 
minimální daňové sazby pro jaderné 
palivové tyče používané k výrobě elektřiny 
do této směrnice a na doplnění 
nukleárních palivových tyčí mezi 
energetické produkty uvedené v této 
směrnici. Tímto nejsou dotčeny vytvořené 
plány postupného ukončování v členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Tato revize této směrnice se nezabývá otázkou jaderného paliva. Přesto vyžadují všechny 
externí faktory spojené s využíváním jaderné energie, potenciální riziko v případě jaderné 
havárie a požadavek na jednotné podmínky zahrnutí minimální daňové sazby na jaderné 
palivové tyče do této směrnice. Tato minimální daňová sazba by měla odpovídat finančnímu 
zvýhodnění, kterého se jaderné energii dostává v důsledku rostoucích cen elektřiny, jež 
přináší systém pro obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 105
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31b) Nejpozději do šesti měsíců po přijetí 
této směrnice by měla Komise informovat 
Evropský parlament a Radu 
o podmínkách, za nichž některé či 
všechny členské státy přejdou ze systému, 
v němž jsou pohonné hmoty v dopravě 
zdaněny v závislosti na objemu použitých 
paliv, jak je tomu v současnosti, na 
systém, kde se zdanění odvíjí od 
načerpaného paliva. Ke zprávě budou 
přiloženy případné návrhy změn právních 
předpisů EU a komplexní posouzení 
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dopadu na daňovou subsidiaritu, emise 
skleníkových plynů, energetickou 
nezávislost a na hospodářský růst.

Or. en

Odůvodnění

Ve snaze odstranit problém palivové turistiky je nejvyšší čas se zabývat možností zdanění 
paliv podle severoamerického modelu IFTA.

Pozměňovací návrh 106
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Směrnice 2003/96/ES by proto měla 
být odpovídajícím způsobem změněna,

(32) Směrnice 2003/96/ES by proto 
případně měla být po roce 2015 změněna
s ohledem na první hodnotící zprávu 
Komise, která by měla odrážet řádně 
odůvodněné potřeby členských států 
v oblasti zdanění energetických produktů 
a elektřiny,

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zdaní energetické 
produkty a elektřinu v souladu s touto 
směrnicí.

1. Tato směrnice zavádí společný rámec 
Unie pro zdanění energetických produktů 
a elektřiny. Stanovuje soubor povinných 
pravidel, která by členské státy měly 
dodržovat při stanovení vnitrostátního 
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zdanění v těchto oblastech. Stanoví systém 
definic a odkazů pro příslušná paliva, 
minimální úroveň zdanění, zásady 
vzájemných propojení mezi daňovými 
sazbami a jejich aktualizace, systém 
koordinace oblasti zdanění energie se 
systémem EU pro obchodování s emisemi, 
řadu ustanovení o postupném ukončování 
a režimu výjimek a také ustanovení o tom, 
jak by se měla právní úprava v této oblasti 
dále rozvíjet.

Or. en

Odůvodnění

Díky podrobnějšímu prvnímu odstavci objasňujícímu účel a obsah této směrnice bude celá 
směrnice čitelnější a srozumitelnější.

Pozměňovací návrh 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy rozlišují mezi zdaněním 
v souvislosti s CO2 a všeobecným 
zdaněním spotřeby energie.

2. Členské státy mohou rozlišit mezi 
dvěma odlišnými složkami zdanění: 
povinným všeobecným zdaněním spotřeby 
energie a dobrovolným zdaněním 
v souvislosti s CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy rozlišují mezi zdaněním 
v souvislosti s CO2 a všeobecným 
zdaněním spotřeby energie.

2. Členské státy rozlišují mezi zdaněním 
v souvislosti s CO2 a všeobecným 
zdaněním spotřeby energie, přičemž 
postupně přesouvají daňovou zátěž na 
fosilní paliva, jež jsou méně šetrná 
k životnímu prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Daňová zátěž by měla být na fosilní paliva uvalována postupně, tak aby členské státy měly 
dostatek času se přizpůsobit předpokládaným změnám rámce zdanění energetických produktů 
a elektřiny.

Pozměňovací návrh 110
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává 
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 
v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo 
produkty vyrobené z biomasy platí 
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li 
dotyčný produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 směrnice 

Zdanění jiných paliv než vyráběných 
z biomasy v souvislosti s CO2 se 
vypočítává v EUR/t emisí CO2, a to na 
základě referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 
v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo 
produkty vyrobené z biomasy platí pouze 
tehdy, splňuje-li dotyčný produkt kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
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Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění 
stanoveny v této směrnici.

o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění 
stanoveny v této směrnici. Toto osvobození 
od daně by mělo být dále omezeno 
v souladu s ustanoveními směrnice 
2009/28/ES o snižování emisí CO2. To 
znamená, že osvobození od daně z emisí 
CO2 pro biopaliva a biokapaliny, jež 
umožňuje snížení emisí skleníkových 
plynů alespoň o 35 %, by mělo být platné 
pouze do konce roku 2016. Od roku 2017 
by měl být tento limit 50 % a od roku 2018 
60 %.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by nemělo být bráněno v uplatňování zdanění v souvislosti s CO2 v případě 
paliv vyráběných z biomasy, která nevyhovují kritériím udržitelnosti stanoveným ve směrnici 
2009/28/ES.

Pozměňovací návrh 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává 
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 

Zdanění jiných paliv než vyráběných 
z biomasy v souvislosti s CO2 se 
vypočítává v EUR/t emisí CO2, a to na 
základě referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
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v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo 
produkty vyrobené z biomasy platí 
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li 
dotyčný produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění
stanoveny v této směrnici.

2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 
v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo 
produkty vyrobené z biomasy platí pouze 
tehdy, splňuje-li dotyčný produkt kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění 
stanoveny v této směrnici. Tato výjimka by 
měla být dále omezena v souladu 
s ustanoveními směrnice 2009/28/ES, 
která stanoví, že osvobození od daně 
z emisí CO2 pro biopaliva a biokapaliny, 
jež umožňuje snížení emisí skleníkových 
plynů alespoň o 35 %, by mělo být platné 
pouze do konce roku 2016. Od roku 2017 
by měl být tento limit 50 % a od roku 2018 
60 %.

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod, aby EU neumožnila členským státům uplatňovat zdanění v souvislosti 
s CO2 i na paliva vyrobená z biomasy. Pravidla zdanění v souvislosti s CO2 by měla být 
sladěna s kritérii udržitelnosti dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze 
dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává 
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 
referenčních emisních faktorů CO2

V případě zavedení volitelné složky 
zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává 
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 



AM\883480CS.doc 71/139 PE475.931v01-00

CS

stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 
v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo 
produkty vyrobené z biomasy platí 
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li 
dotyčný produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění 
stanoveny v této směrnici.

referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 
v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo 
produkty vyrobené z biomasy platí 
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li 
dotyčný produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění 
stanoveny v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává 
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává 
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
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2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 
v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo
produkty vyrobené z biomasy platí 
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li 
dotyčný produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění 
stanoveny v této směrnici.

2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené 
v tomto rozhodnutí pro produkty vyrobené 
z biomasy platí v případě biopaliv a 
biokapalin definovaných v čl. 2 písm. h) a 
i) směrnice 2009/28/ES pouze tehdy, 
splňuje-li dotyčný produkt kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud biopaliva a 
biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí 
členské státy referenční emisní faktor CO2
pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, 
pro něž jsou minimální úrovně zdanění 
stanoveny v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Pro pevnou biomasu dosud žádná kritéria udržitelnosti neexistují.

Pozměňovací návrh 114
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecné zdanění energie se vypočítává v 
EUR/GJ na základě výhřevnosti 
energetických produktů a elektřiny 
stanovené v příloze II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V případě biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy jsou referenčními 
hodnotami hodnoty stanovené v příloze III 

Všeobecné zdanění energie se vypočítává 
v EUR/GJ na základě výhřevnosti 
energetických produktů a elektřiny 
stanovené v příloze II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. 
V případě produktů vyrobených z biomasy 
jsou referenčními hodnotami hodnoty 
stanovené v příloze III směrnice 
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směrnice 2009/28/ES. V případě biopaliv a 
biokapalin definovaných v čl. 2 písm. h) a
i) směrnice 2009/28/ES se však tyto 
referenční hodnoty použijí pouze tehdy, 
splňuje-li produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice. 
V takovém případě se použijí jak na 
pohonné hmoty, tak na paliva. Pokud 
biopaliva a biokapaliny uvedená kritéria 
nesplňují, použijí členské státy referenční 
hodnoty pro obdobné palivo nebo 
pohonnou hmotu, pro něž jsou minimální 
úrovně zdanění stanoveny v této směrnici.

2009/28/ES. V případě biopaliv a 
biokapalin definovaných v čl. 2 písm. h) a 
i) směrnice 2009/28/ES se však tyto 
referenční hodnoty použijí pouze tehdy, 
splňuje-li produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice. 
V takovém případě se použijí jak na 
pohonné hmoty, tak na paliva. Pokud 
biopaliva a biokapaliny uvedená kritéria 
nesplňují, použijí členské státy referenční 
hodnoty pro obdobné palivo nebo 
pohonnou hmotu, pro něž jsou minimální 
úrovně zdanění stanoveny v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Pro pevnou biomasu dosud žádná kritéria udržitelnosti neexistují.

Pozměňovací návrh 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li stanoveno jinak, vztahují se 
ustanovení této směrnice na zdanění 
v souvislosti s CO2 i na všeobecné zdanění 
spotřeby energie.

4. Není-li stanoveno jinak, vztahují se
ustanovení této směrnice na všeobecné 
zdanění spotřeby energie i na zdanění 
v souvislosti s CO2, jestliže členský stát 
tuto složku zdanění zavedl.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1



PE475.931v01-00 74/139 AM\883480CS.doc

CS

Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejpozději jeden rok po přijetí této 
směrnice představí Komise návrh na 
stanovení kritérií udržitelnosti pro 
produkty z biomasy, které nejsou biopalivy 
ani biokapalinami. Okamžikem schválení 
návrhu začnou referenční emisní faktory 
CO2 stanovené v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES a čisté 
kalorické referenční hodnoty stanovené 
v příloze III směrnice 2009/28/ES 
v případě produktů vyrobených z biomasy 
platit pouze tehdy, pokud dotčený produkt 
splňuje nová kritéria udržitelnosti. Pokud 
produkt vyrobený z biomasy tato kritéria 
nesplňuje, použijí členské státy referenční 
emisní faktor CO2 a čistou kalorickou 
referenční hodnotu pro obdobné palivo 
nebo pohonnou hmotu, pro něž jsou 
minimální úrovně zdanění stanoveny 
v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by se měla vztahovat kromě biopaliv a biokapalin rovněž na paliva 
vyrobená z pevné biomasy. Nebylo by vhodné uplatňovat na tato paliva vyrobená 
z neudržitelné pevné biomasy preferenční zacházení trvale, jak je to uvedeno v návrhu 
Komise. Jelikož z hlediska udržitelnosti je rozdíl mezi pevnou biomasou a 
biopalivy/biokapalinami, je nutné stanovit specifická kritéria pro pevnou biomasu a pak je 
začít uplatňovat v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh 117
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uhlovodíky s výjimkou uhlovodíků 
uvedených v odstavci 1, které jsou určeny 
k použití, nabízeny k prodeji nebo použity
k topení, se zdaňují sazbami ve stejné výši 
jako sazby pro obdobný energetický 
produkt v souladu s čl. 1 odst. 2 a 3. Tento 
pododstavec se nevztahuje na rašelinu.

Uhlovodíky s výjimkou uhlovodíků 
uvedených v odstavci 1, které jsou určeny 
k použití, nabízeny k prodeji nebo použity 
k topení, se zdaňují sazbami ve stejné výši 
jako sazby pro obdobný energetický 
produkt v souladu s čl. 1 odst. 2 a 3.

Or. en

Odůvodnění

Ke všem energetickým produktům je třeba zaujímat shodný přístup.

Pozměňovací návrh 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 se s výhradou 
čl. 14 odst. 1 písm. d) této směrnice 
vztahuje na použití energetických produktů 
vedoucí k emisím oxidu uhličitého ze 
zařízení definovaných v čl. 3 písm. e) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda tato zařízení dosahují 
prahových hodnot uvedených v příloze I 
zmíněné směrnice.

Dobrovolné zdanění v souvislosti s CO2 se 
s výhradou čl. 14 odst. 1 písm. d) této 
směrnice vztahuje na použití energetických 
produktů vedoucí k emisím oxidu 
uhličitého ze zařízení definovaných v čl. 3 
písm. e) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda tato zařízení dosahují 
prahových hodnot uvedených v příloze I 
zmíněné směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby přímé a 
nepřímé užití energetických produktů 
v zařízeních definovaných ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 a přímé 
nebo nepřímé užití energetických 
produktů v zařízeních zdaněných 
prostřednictvím vnitrostátních opatření ke 
snižování emisí CO2 nebylo zdaněno 
dvakrát či dvakrát regulováno. 

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dvojí použití energetických produktů – energeticky náročná odvětví a dvojí 
použití energetických produktů

Or. en

Odůvodnění

Je žádoucí upřesnit, že se tato směrnice nemá vztahovat na energeticky náročná odvětví, a 
zajistit tak, aby tyto směrnice zacházela se všemi energeticky náročnými odvětvími 
rovnocenně.
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Pozměňovací návrh 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – písm. b – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– odpad užívaný jako alternativní palivo či
tepelně rekuperovaný v souladu s čl. 3 
odst. 15 ve spojení s přílohou II R1 
směrnice 2008/98/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých 
směrnic.

Or. de

Odůvodnění

Uvalení energetických daní na tepelně rekuperovaný odpad – tedy odpad, jehož energetický 
obsah uvolněný při spalování je využit k prospěšným účelům, tedy nahrazuje fosilní paliva a 
chrání zdroje – je v rozporu s cílem energetické účinnosti a opatřeními stanovenými 
v rámcové směrnici o odpadech 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro účely zdanění v souvislosti s CO2
podle čl. 1 odst. 2 druhého pododstavce 
v době propuštění pro domácí spotřebu;

a) pro účely dobrovolného zdanění 
v souvislosti s CO2 podle čl. 1 odst. 2 
druhého pododstavce v době propuštění 
pro domácí spotřebu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny v 
příloze I stejné minimální úrovně zdanění,
jsou pro výrobky spotřebované pro toto 
použití stanoveny stejné úrovně zdanění. 
Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. i), pro 
pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

vypouští se

Pro účely prvního pododstavce se každé 
použití, pro něž je v tabulkách A, B 
respektive C v příloze I stanovena 
minimální úroveň zdanění, pokládá za 
jedno použití.

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny v 
příloze I stejné minimální úrovně zdanění, 
jsou pro výrobky spotřebované pro toto 
použití stanoveny stejné úrovně zdanění. 
Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. i), pro 

vypouští se
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pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.
Pro účely prvního pododstavce se každé 
použití, pro něž je v tabulkách A, B 
respektive C v příloze I stanovena 
minimální úroveň zdanění, pokládá za 
jedno použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce 
A přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 
2023.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce 
A přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 
2023.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I, tato povinnost platí v plném 
rozsahu ode dne 1. ledna 2028 a do té 
doby by měla být postupně zaváděna ve 
dvou etapách:
a) ode dne 1. ledna 2018 členské státy 
zajistí, aby každá vnitrostátní minimální
úroveň pro libovolnou jednotlivou 
pohonnou hmotu byla nejvýše o 20 % 
nižší než úroveň pro ostatní pohonné 
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hmoty;
b) ode dne 1. ledna 2023 členské státy 
zajistí, aby byla pro veškerá pohonná 
paliva stanovená stejná úroveň zdanění 
v souvislosti s CO2 a aby každá 
vnitrostátní minimální úroveň 
všeobecného zdanění spotřeby energie pro 
libovolnou jednotlivou pohonnou hmotu 
byla nejvýše o 10 % nižší než úroveň pro 
ostatní pohonné hmoty.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je zásada daňové neutrality paliv vhodná a moudrá, její plošné uplatňování by –
v důsledku zvýšení relativní daně z nafty – v krátké době přinesla problémy automobilovému 
průmyslu, který velkou část svých strategií pro snížení emisí založil na palivově úsporných 
naftových motorech. Rok 2023 jako mezní rok pro pohonná paliva by tudíž měl být nahrazen 
postupným vyřazováním, kdy by úplné neutrality bylo dosaženo v roce 2028. Takto by výrobci 
automobilů mohli své podnikáni rozumně přizpůsobit.

Pozměňovací návrh 128
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 
v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 
1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 
v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 
1. ledna 2028.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 129
Rovana Plumb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 
v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 
1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 
v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 
1. ledna 2028.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je zásada daňové neutrality paliv vhodná a moudrá, její plošné uplatňování by –
v důsledku zvýšení relativní daně z nafty – v krátké době přinesla problémy automobilovému 
průmyslu, který velkou část svých strategií pro snížení emisí založil na palivově úsporných 
naftových motorech. Takto by výrobci automobilů mohli své podnikáni rozumně přizpůsobit.

Pozměňovací návrh 130
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
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této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 
v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 
1. ledna 2023.

této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 
v tabulce A přílohy I toto platí nejpozději 
ode dne 1. ledna 2023.

Or. en

Odůvodnění

Technická neutralita je hlavním nákladově účinným stimulem energetické účinnosti a 
snižování emisí CO2 a tato zásada by tudíž měla, s přihlédnutím k odlišné situaci v členských 
státech, platit co nejdříve.

Pozměňovací návrh 131
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v této směrnici pro fosilní i jiná než fosilní 
paliva či energetické produkty spadající 
do jedné z těchto kategorií stejné 
minimální úrovně zdanění, jsou pro 
výrobky obou kategorií spotřebované pro 
toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

Or. en
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se upřesňuje, že by minimální úrovně zdanění stanovené touto 
směrnicí pro fosilní i jiná než fosilní paliva měly být provedeny do vnitrostátního práva jako 
minimální úrovně zdanění zakotvené ve vnitrostátních právních předpisech jednotlivých 
členských států.

Pozměňovací návrh 132
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 
v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 
1. ledna 2023. Osvobození uvedené 
v článku 7 se vztahuje na dopravu 
k obchodním účelům.

Or. en

Odůvodnění

Možnost, aby členské státy uplatňovaly na používání plynového oleje jako pohonné hmoty 
k obchodním účelům nižší úroveň zdanění než u použití k neobchodním účelům, by měla být 
zachována, neboť alternativní paliva nejsou dosud k použití v obchodní dopravě dostupná.

Pozměňovací návrh 133
Gianluca Susta

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
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Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno výše uvedené, před 
předložením posouzení stavu provádění 
ustanovení této směrnice, které má 
Komise předložit Radě a Evropskému 
parlamentu do roku 2023, se členské státy 
mohou odchýlit od jakéhokoli nárůstu 
minimálních úrovní zdanění použitelných 
na pohonné hmoty stanovených v tabulce 
A přílohy I pro paliva, jako je metan a 
biometan, například z důvodu cílů politiky 
v oblasti energetiky, průmyslu či životního 
prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se každé 
použití, pro něž je v tabulkách A, B 
respektive C v příloze I stanovena 
minimální úroveň zdanění, pokládá za 
jedno použití.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
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Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zemního plynu a biometanu 
jako pohonných hmot by se vyšší 
minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie měly uplatňovat teprve 
po posouzení provedení ustanovení 
navrhovaných touto směrnicí týkajících se 
úrovně zdanění použitelné pro zemní plyn 
v silniční dopravě, které se uskuteční do 
roku 2023. V této zprávě by měl být 
zhodnocen mimo jiné pokrok z hlediska 
dostupnosti zemního plynu a biometanu, 
rozvoj sítě čerpacích stanic v Evropě, 
podíl vozidel poháněných zemním plynem 
na trhu v Unii, inovace a technologický 
rozvoj související s biometanem jako 
pohonnou hmotou v dopravě a reálná 
hodnota minimální úrovně zdanění.

Or. en

Odůvodnění

Zemní plyn a biometan lze díky shodnému molekulárnímu složení použít ve stávajících 
spalovacích motorech bez omezení přimíchávání. Rozvoj biometanu je spjat s rozvojem 
vozidel na zemní plyn a tedy i s uplatňováním příznivějšího daňového zacházení umožňujícího 
rozvoj tankovací infrastruktury pro doplňování metanu. Metan, který je dostupnou 
alternativou paliv získaných z ropy, má velmi nízké emise jiných uhlovodíků než metan, částic 
a oxidů dusíku, čímž zlepšuje kvalitu ovzduší ve městech, a současně se snižuje hluk a CO2.

Pozměňovací návrh 136
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 

vypouští se
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jsou upravovány co tři roky počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu 
spotřebitelských cen bez energií a 
nezpracovaných potravin, jak je 
zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní 
výsledné minimální úrovně zdanění 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu 
spotřebitelských cen bez energií a 
nezpracovaných potravin, jak je 
zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní 
výsledné minimální úrovně zdanění 
v Úředním věstníku Evropské unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu 
spotřebitelských cen bez energií a 
nezpracovaných potravin, jak je 
zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní 
výsledné minimální úrovně zdanění 
v Úředním věstníku Evropské unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu spotřebitelských 
cen bez energií a nezpracovaných potravin, 
jak je zveřejňován Eurostatem. Komise 
zveřejní výsledné minimální úrovně 
zdanění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu spotřebitelských 
cen bez energií a nezpracovaných potravin, 
jak je zveřejňován Eurostatem.

Or. en

Odůvodnění

Tento text by měl být přesunut a doplněn dále, tak aby byl v souladu se všemi dalšími 
změnami navrženými v tomto odstavci.
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Pozměňovací návrh 140
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu spotřebitelských 
cen bez energií a nezpracovaných potravin, 
jak je zveřejňován Eurostatem. Komise 
zveřejní výsledné minimální úrovně 
zdanění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co pět let rozhodnutím 
Rady založeným na doporučeních Komise 
a náležitých konzultacích Parlamentu a 
zúčastněných subjektů s cílem zohlednit 
změny v harmonizovaném indexu 
spotřebitelských cen bez energií a 
nezpracovaných potravin, jak je 
zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní 
výsledné revidované minimální úrovně 
zdanění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelná revize minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie by měla 
proběhnout každých pět let, tedy jednou za každé legislativní období Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 141
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu spotřebitelských 

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co šest let počínaje od 
1. července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu spotřebitelských 
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cen bez energií a nezpracovaných potravin, 
jak je zveřejňován Eurostatem. Komise 
zveřejní výsledné minimální úrovně 
zdanění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

cen bez energií a nezpracovaných potravin, 
jak je zveřejňován Eurostatem. Komise 
zveřejní výsledné minimální úrovně 
zdanění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Upravovat minimální daňové sazby každé tři roky by bylo příliš nepraktické. Proto je vhodné 
snížit periodicitu úprav.

Pozměňovací návrh 142
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální úrovně jsou upravovány 
automaticky zvýšením nebo snížením 
základní částky v eurech o procentní 
změnu tohoto indexu za tři předchozí 
kalendářní roky. Je-li procentní změna od 
poslední úpravy nižší než 0,5 %, úprava se 
neprovádí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Minimální úrovně zdanění by neměly být upravovány automaticky. Jakákoli úprava by vždy 
měla být provedena rozhodnutím Rady.

Pozměňovací návrh 143
Philippe De Backer
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální úrovně jsou upravovány 
automaticky zvýšením nebo snížením 
základní částky v eurech o procentní 
změnu tohoto indexu za tři předchozí 
kalendářní roky. Je-li procentní změna od 
poslední úpravy nižší než 0,5 %, úprava se 
neprovádí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovená v této směrnici 
bude co tři roky počínaje od 1. července 
2016 sladěna s vyšší z těchto dvou sazeb:
a) současná reálná hodnota základní 
úrovně CO2 vypočtená zvýšením nebo 
snížením základní částky v eurech 
o procentní změnu za tři předchozí 
kalendářní roky dle harmonizovaného 
indexu spotřebitelských cen v Unii bez 
energií a nezpracovaných potravin, jak je 
zveřejňován Eurostatem, nebo
b) průměrná cena CO2 v rámci systému 
EU pro obchodování s emisemi za 18 
předchozích měsíců před sladěním 
vypočtená dle vzorce, který Komise 
upřesní na základě zprávy z roku 2015, 
o níž hovoří článek 29.
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Je-li procentní změna ve vývoji těchto 
dvou sazeb od posledního sladění nižší než 
0,5 %, sladění se neprovádí.

Or. en

Odůvodnění

Tento mechanismus má dvě části. Zaprvé indexace zajišťuje, že součást daně vztahující se 
k CO2 ve skutečnosti neztratí svůj význam. Jelikož zvolený index výslovně vylučuje energetické 
produkty, vyhýbá se inflačním problémům. Zadruhé se vytvářejí rovné podmínky mezi 
zdaněním energie a systémem ETS. Miminální sazba v této směrnici je logicky provázána se 
signály o ceně CO2 v rámci ETS. Takový mechanismus vytváří předvídatelné a spravedlivé 
pobídky pro řešení emisí CO2 ve všech odvětvích společnosti.

Pozměňovací návrh 145
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Unie rozhodne, že úrovně emisí 
skleníkových plynů mají být do roku 2020 
sníženy o více než 20 % v porovnání 
s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, předloží Komise nejpozději do dvou 
měsíců po přijetí takového rozhodnutí 
zprávu, jaké změny této směrnice by bylo 
vhodné učinit za účelem splnění těchto 
nových cílů. Rada nejpozději do šesti 
měsíců od zveřejnění této zprávy přijme 
rozhodnutí o tom, jak přizpůsobit 
referenční úroveň CO2 novým 
okolnostem.

Or. en

Odůvodnění

Dojde-li ke zvýšení cílů pro snižování emisí skleníkových plynů, musí se to neprodleně 
promítnout do této směrnice v podobě odpovídajícího zvýšení referenční úrovně CO2. Bylo by 
vhodné zdanění, pokud jde o přispění k úsilí o splnění nových cílů, vyjmout.
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Pozměňovací návrh 146
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní výsledné minimální 
úrovně všeobecného zdanění spotřeby 
energie a zdanění v souvislosti s CO2
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Drobná změna, jejímž cílem je uvést tento text do souladu s dalšími navrhovanými změnami 
tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 147
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 5 – odrážka 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (kromě taxislužby), odvoz 
odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, 
zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby;

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (včetně taxislužby), odvoz 
odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, 
zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Alfredo Pallone



PE475.931v01-00 94/139 AM\883480CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 5 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (kromě taxislužby), odvoz 
odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, 
zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby;

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (kromě vozidel taxislužby
poháněných palivem získaným z ropy), 
odvoz odpadů, ozbrojené síly a veřejná 
správa, zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby

Or. en

Odůvodnění

Zemní plyn / biometan je alternativou k palivům získaným z ropy, přičemž má velmi nízké 
emise toxických nebo karcinogenních látek, téměř nulové emise částic, žádné emise 
reaktivních uhlovodíků, nižší emise oxidů dusíku a jeho používání produkuje menší hluk, což 
z něj činí ideální pohonnou hmotu do městského prostředí. Zpráva odborné komise pro 
budoucnost pohonných hmot v dopravě ze dne 25. ledna 2011 uvádí, že by měl být metan 
podporován jako jedna z nejvýznamnějších alternativních pohonných hmot pro dopravu ve 
městech.

Pozměňovací návrh 149
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 5 – odrážka 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (kromě taxislužby), odvoz 
odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, 
zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby;

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (kromě taxislužby), odvoz 
odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, 
zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby, vozidla hasičského 
sboru a policejních složek;

Or. en
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Odůvodnění

Rozlišené sazby zdanění mohou členské státy uplatňovat rovněž na používání vozidel 
hasičského sboru a policejních složek.

Pozměňovací návrh 150
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2013, od 1. ledna 2015 a od 1. 
ledna 2018 se minimální úrovně zdanění 
platné pro pohonné hmoty stanoví podle 
tabulky A v příloze I.

Rada na základě zprávy a návrhu Komise 
a po konzultaci s Evropským parlamentem 
rozhodne o minimálních úrovních zdanění 
platných pro pohonné hmoty.

Or. en

Odůvodnění

Minimální úrovně zdanění platné pro pohonné hmoty by měla stanovovat Rada svým 
jednomyslným rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 151
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2023 mohou členské státy 
odlišovat mezi užitím plynového oleje 
používaného jako pohonná hmota pro 
obchodní a neobchodní účely, přičemž 
musí dodržet minimální úrovně stanovené 
Společenstvím.
„Plynovým olejem využívaným jako 
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pohonná hmota pro obchodní účely“ se 
rozumí plynový olej užívaný jako pohonná 
hmota pro tyto účely:
a) přeprava zboží pro vlastní či cizí 
potřebu motorovým vozidlem či kombinací 
vozidel určených výhradně pro silniční 
přepravu zboží, jejichž maximální 
povolená hmotnost při plném naložení je 
7,5 tuny a více.
b) přeprava cestujících, ať už pravidelná, 
či příležitostná, motorovým vozidlem 
kategorie M2 či M3, jak stanoví směrnice 
Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se schvalování typu 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel.“

Or. nl

Odůvodnění

Možnost, aby členské státy uplatňovaly na využití plynového oleje jako pohonné hmoty 
k obchodním účelům nižší úroveň zdanění, by měla být postupně odstraněna. Aby se přepravní 
společnosti mohly novému systému zdanění přizpůsobit, je zapotřebí přechodné období 
končící rokem 2023.

Pozměňovací návrh 152
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zavedou či zavedly 
poplatek za využití některé infrastruktury 
vozidly s těžkým nákladem ve smyslu 
směrnice 2011/76/EU, která jsou určena 
výhradně pro silniční přepravu zboží, by 
měly na plynový olej používaný pro tato 
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vozidla uplatňovat nižší zdanění, přičemž 
musí dodržet minimální úroveň zdanění 
Společenství stanovenou v příloze I 
tabulky A.

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou odlišovat mezi užitím 
plynového oleje jako pohonné hmoty pro 
obchodní a neobchodní účely, přičemž 
musí dodržet minimální úrovně EU a 
sazba pro plynový olej využívaný jako 
pohonná hmota k obchodním účelům 
nesmí klesnout pod vnitrostátní úroveň 
zdanění platnou k 1. lednu 2003, aniž jsou 
dotčeny jakékoli výjimky pro takové užití 
stanovené touto směrnicí.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy mohly i nadále uplatňovat na plynový olej užívaný k obchodním 
účelům odlišnou daňovou sazbu. 

Pozměňovací návrh 154
Riikka Manner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozlišovat mezi 
využitím plynového oleje pro obchodní a 
neobchodní účely.
Pro účely této směrnice se „užitím 
plynového oleje používaného jako 
pohonná hmota k obchodním účelům“ 
rozumí plynový olej používaný jako 
pohonná hmota pro tyto účely:
a) přeprava zboží pro vlastní či cizí 
potřebu motorovým vozidlem či členěnou 
kombinací vozidel určených výhradně pro 
silniční přepravu zboží,
b) přeprava cestujících, ať už pravidelná, 
či příležitostná, motorovým vozidlem.
Členské státy zakotví uplatňování 
možnosti, aby pro přepravce pro obchodní 
účely platil odlišný systém účtování daní.

Or. en

Odůvodnění

Možnost, aby členské státy uplatňovaly na používání plynového oleje jako pohonné hmoty 
k obchodním účelům nižší úroveň zdanění než u použití k neobchodním účelům, by měla být 
zachována, neboť alternativní paliva nejsou dosud k použití v obchodní dopravě dostupná.

Pozměňovací návrh 155
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2013, od 1. ledna 2015 a od 
1. ledna 2018 se minimální úrovně zdanění 
platné pro pohonné hmoty stanoví podle 
tabulky A v příloze I.“

Od 1. ledna 2013, od 1. ledna 2015 a od 
1. ledna 2018 se minimální úrovně zdanění 
platné pro pohonné hmoty stanoví podle
tabulky A v příloze I.“

Členské státy mohou rozlišovat mezi 
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užitím plynového oleje jako pohonné 
hmoty pro obchodní a neobchodní účely, 
přičemž musí dodržet minimální úrovně 
Unie a sazba pro plynový olej používaný 
jako pohonná hmota k obchodním účelům 
nesmí klesnout pod vnitrostátní úroveň 
zdanění platnou k 1. lednu 2003, aniž jsou 
dotčeny jakékoli výjimky pro takové užití 
stanovené touto směrnicí.
Komerčně využívaným plynovým olejem 
využívaným jako pohonná hmota se 
rozumí plynový olej využívaný jako 
pohonná hmota pro tyto účely:
a) přeprava zboží pro vlastní či cizí 
potřebu motorovým vozidlem či členěnou 
kombinací vozidel určených výhradně pro 
silniční přepravu zboží, jejichž maximální 
povolená hmotnost při plném naložení je 
nejméně 7,5 tuny;
b) přeprava cestujících, ať už pravidelná, 
či příležitostná, motorovým vozidlem 
kategorie M2 či M3, jak stanoví směrnice 
Rady 70/156/EHS1 ze dne 6. února 1970 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se schvalování typu 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel.
____________
1 Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

Or. fi

Odůvodnění

Mělo by být i nadále možné rozlišovat pro účely zdanění mezi užitím plynového oleje 
k obchodním a soukromým účelům. Nižší sazba daně na plynový olej pro obchodní účely je 
z hospodářského hlediska důležitá, neboť náklady na dopravu tvoří významný podíl nákladové 
struktury podniku, zvlášť v zemích, kde jsou cestovní vzdálenosti dlouhé, a měla by být proto 
zachována.

Pozměňovací návrh 156
Ivo Strejček
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od 1. ledna 2013 se minimální úrovně 
zdanění platné pro výrobky používané jako 
pohonná hmota pro účely uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku stanoví podle 
tabulky B v příloze I.

1. Rada na základě zprávy a návrhu 
Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem jednomyslně rozhodne 
o minimálních úrovních zdanění platných
pro výrobky používané jako pohonná 
hmota pro účely uvedené v odstavci 2 
tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Minimální úrovně zdanění platné pro produkty užívané jako pohonná hmota by měla 
stanovovat Rada svým jednomyslným rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 157
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/96/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2013 se minimální úrovně
zdanění platné pro paliva stanoví podle 
tabulky C v příloze I.

Rada na základě zprávy a návrhu Komise 
a po konzultaci s Evropským parlamentem 
rozhodne o minimálních úrovních zdanění 
platných pro paliva.

Or. en

Odůvodnění

Minimální úrovně zdanění platné pro paliva by měla stanovovat Rada svým jednomyslným 
rozhodnutím.
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Pozměňovací návrh 158
Ivo Strejček

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2003/96/ES
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2013 se minimální úrovně 
zdanění platné pro elektřinu stanoví podle 
tabulky D v příloze I.

Rada na základě zprávy a návrhu Komise 
a po konzultaci s Evropským parlamentem 
jednomyslně rozhodne o minimálních 
úrovních zdanění platných pro elektřinu.

Or. en

Odůvodnění

Minimální úrovně zdanění platné pro elektřinu by měla stanovovat Rada svým jednomyslným 
rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 159
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2003/96/ES
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Článek 14 se mění takto: (11) Článek 14 se nahrazuje tímto:

a) Odstavec 1 se mění takto: Článek 14
i) úvodní věta se nahrazuje tímto: Do 31. prosince 2020 budou členské státy 

elektřinu vyráběnou na pobřeží a 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
osvobozovat od daně.

„Kromě obecných ustanovení obsažených 
ve směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. 
prosince 2008 o obecné úpravě 
spotřebních daní a o zrušení směrnice 
92/12/EHS(*), která se týkají osvobození 
od daně určitých způsobů použití výrobků, 
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které jsou předmětem daně, a aniž jsou 
dotčeny ostatní předpisy Unie, osvobodí 
členské státy za podmínek, které samy 
stanoví za účelem správného a 
jednoznačného uplatnění takových 
osvobození od daně a předcházení 
daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem nebo zneužití daňového 
režimu, od zdanění tyto výrobky:
_________
(*) Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.“;
(ii) v písmenu a) se druhá věta nahrazuje 
tímto:
„Členské státy však mohou z důvodu 
ochrany životního prostředí, jiného než je 
snižování emisí CO2, podrobit tyto výrobky 
zdanění, aniž by musely dodržovat 
minimální úrovně zdanění stanovené 
v této směrnici.“;
(iii) doplňují se nová písmena d) a e), 
která znějí:
d) s ohledem na zdanění v souvislosti 
s CO2 energetické produkty používané pro 
činnosti, na něž se vztahuje systém Unie 
ve smyslu směrnice 2003/87/ES a které 
nejsou vyloučeny z tohoto systému;
e) do 31. prosince 2020 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
přístavů.“

b) Doplňuje se nový odstavec 3, který zní:
„3. V případě použití uvedených v odst. 1 
písm. a) s výjimkou použití k 
výrobě elektřiny na palubě plavidel se 
osvobození týká pouze všeobecného 
zdanění spotřeby energie.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zdaňovat paliva z letecké a námořní dopravy a také 
elektřinu užívanou k výrobě elektřiny, pro plavidla v kotvištích přístavů by však měla platit 
dočasná výjimka.
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Pozměňovací návrh 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod i i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b a c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iia) vypouští se písmena b) a c)

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ruší povinnost členských států osvobodit od daně palivo užívané 
pro leteckou a námořní dopravu. To má velký potenciál z pohledu snižování emisí 
skleníkových plynů. Studie vypracovaná pro Komisi odhalila, že harmonizace palivových daní 
a DPH ve všech druzích dopravy (na úrovni těch, které jsou v současnosti hrazeny ze 
soukromé silniční přepravy) přinesla snížení skleníkových plynů v objemu 10 % oproti 
běžnému stavu. (Směrem k dekarbonizaci odvětví dopravy v EU do roku 2050, s. xi)

Pozměňovací návrh 161
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod i i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iia) vypouští se písmeno b)

Or. en

Odůvodnění

Bylo by rozumné změnit povinné daňové osvobození týkající se letecké a námořní dopravy na 
volitelné osvobození. Jelikož současné zákazy nejsou nijak vynucené mezinárodními právními 
předpisy, zbytečně omezují na vnitrostátní úrovni manévrovací politický prostor v těchto 
oblastech. Změna na dobrovolné osvobození by umožnila, aby členské státy plnily své závazky 
na úrovni EU týkající se klimatu a energetiky nákladově efektivnějším způsobem.
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Pozměňovací návrh 162
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod i i b (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iib) vypouští se písmeno c)

Or. en

Odůvodnění

Bylo by rozumné změnit povinné daňové osvobození týkající se letecké a námořní dopravy na 
volitelné osvobození. Jelikož současné zákazy nejsou nijak vynucené mezinárodními právními 
předpisy, zbytečně omezují na vnitrostátní úrovni manévrovací politický prostor v těchto 
oblastech. Změna na dobrovolné osvobození by umožnila, aby členské státy plnily své závazky 
na úrovni EU týkající se klimatu a energetiky nákladově efektivnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod i i i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) s ohledem na zdanění v souvislosti 
s CO2 energetické produkty používané pro 
činnosti, na něž se vztahuje systém Unie ve 
smyslu směrnice 2003/87/ES a které nejsou 
vyloučeny z tohoto systému;

d) s ohledem na dobrovolné zdanění 
v souvislosti s CO2 energetické produkty 
používané pro činnosti, na něž se vztahuje 
systém Unie ve smyslu směrnice 
2003/87/ES a které nejsou vyloučeny 
z tohoto systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod i i i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) do 31. prosince 2020 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
přístavů.“

e) do 31. prosince 2023 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
přístavů.“

Or. nl

Pozměňovací návrh 165
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod i i i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) do 31. prosince 2020 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
přístavů.

e) do 31. prosince 2023 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
přístavů.

Or. en

Odůvodnění

Investice do pobřežní elektřiny jsou nákladné a musí vycházet z předvídatelných 
dlouhodobých výpočtů. Navrhovaná výjimka do roku 2020 již v tomto ohledu nedostačuje, a 
měla by tudíž být prodloužena. Rok 2023 je vhodnějším datem z hlediska toho, aby se tato 
první fáze osvobození proměnila v komplexnější rámec v této věci.

Pozměňovací návrh 166
Corien Wortmann-Kool
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod i i i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) do 31. prosince 2020 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
přístavů.

e) do 31. prosince 2023 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
námořních či vnitrozemských přístavů.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odstavec 2 se vypouští 

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění odstavce 2 je logickým důsledkem navrhovaného vypuštění písmen b) a c) odstavce 
1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odstavec 2 se vypouští 
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ruší nepraktický postup, podle nějž musí členské státy, chtějí-li 
zrušit osvobození paliva využívaného pro leteckou a námořní přepravu v rámci EU od 
zdanění, uzavřít dvoustranné dohody s ostatními členskými státy. Žádný členský stát tento 
postup nikdy nevyužil. Bude pravděpodobně mnohem vhodnější, aby tato směrnice dávala 
členským státům možnost palivo zdaňovat.

Pozměňovací návrh 169
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/96/ES
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vkládá se nový článek 14a, který zní: vypouští se
„Článek 14a
1. Do 31. prosince 2020 poskytnou 
členské státy daňovou úlevu týkající se 
zdanění v souvislosti s CO2 na používání 
energetických výrobků v zařízeních, která 
patří do odvětví či pododvětví, u nichž se 
má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku.
2. Výše daňové úlevy odpovídá mediánu 
roční spotřeby energetických produktů 
vyjádřené v gigajoulech (GJ) v zařízení 
během referenčního období pro jiné účely, 
než je uvedeno v článku 7, vynásobenému 
koeficientem 0,00561 a minimální úrovní 
zdanění v souvislosti s CO2, jak je 
stanovena v tabulce C v příloze I. 
Referenčním obdobím uvedeným v první 
větě tohoto odstavce je období od 1. ledna 
2005 do 31. prosince 2008, nebo období 
od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. 
Výše daňové úlevy nepřesáhne daň 
související s emisemi CO2 uloženou na 
používání energetických produktů 
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v zařízení během dotyčného období.
3. U zařízení, která nebyla v referenčním 
období v provozu, založí členské státy výši 
daňové úlevy na instalované kapacitě 
zařízení vynásobené koeficientem 
průměrného využití kapacity podle 
metodiky stanovené v rozhodnutí Komise 
XXX, kterým se stanoví přechodná 
pravidla harmonizovaného přidělování 
bezplatných povolenek na emise platná 
v celé Unii podle článku 10a směrnice 
2003/87/ES(*). 
4. Pokud členský stát uplatňuje úroveň 
zdanění v souvislosti s CO2, která 
překračuje minimální úroveň 
předepsanou touto směrnicí, může pro 
účely stanovení výše daňové úlevy podle 
odstavce 2 přihlédnout k úrovni zdanění 
v souvislosti s CO2 až do výše vnitrostátní 
úrovně.
5. Pro účely odstavců 1 až 4 jsou 
„odvětvími nebo pododvětvími, u nichž se 
má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku“ odvětví nebo 
pododvětví, která byla jako taková určena 
na základě čl. 10a odst. 13 směrnice 
2003/87/ES.
___________
(*) Úř. věst. L“

Or. en

Odůvodnění

V případě tak malého počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není toto řešení 
opodstatněné. Členské státy by měly jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky 
náročných odvětvích kvůli zdanění energie kompenzovat prostřednictvím režimu státní 
podpory.

Pozměňovací návrh 170
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
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Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2020 poskytnou 
členské státy daňovou úlevu týkající se 
zdanění v souvislosti s CO2 na používání 
energetických výrobků v zařízeních, která 
patří do odvětví či pododvětví, u nichž se 
má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku.

1. Členské státy poskytnou daňovou úlevu 
týkající se zdanění v souvislosti s CO2 na 
používání energetických výrobků 
v zařízeních, která patří do odvětví či 
pododvětví, u nichž se má za to, že jsou 
vystavena závažnému riziku úniku uhlíku.

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2020 poskytnou členské 
státy daňovou úlevu týkající se zdanění 
v souvislosti s CO2 na používání 
energetických výrobků v zařízeních, která 
patří do odvětví či pododvětví, u nichž se 
má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku.

1. Do 31. prosince 2020 poskytnou členské 
státy daňovou úlevu týkající se 
dobrovolného zdanění v souvislosti s CO2
na používání energetických výrobků 
v zařízeních, která patří do odvětví či 
pododvětví, u nichž se má za to, že jsou 
vystavena závažnému riziku úniku uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-i) vkládá se nové písmeno, které zní:
„ba) do 1. ledna 2023 elektřina využitá 
k napájení elektromobilů a hybridních 
vozidel používaných v silniční dopravě;“

Or. en

Odůvodnění

Elektrifikace je důležitým prvkem v procesu podporujícím udržitelné dopravní odvětví. 
Vzhledem k tomu, že dopad emisí těchto vozidel úzce souvisí s čistotou vstupní elektřiny, 
nemusí být tato vozidla nutně ve všech členských státech z krátkodobého pohledu alternativou 
šetrnou k životnímu prostředí. Z dlouhodobého hlediska se však jedná o velmi účinné 
technologie otevírající cestu vytváření skutečně udržitelných dopravních systémů.

Pozměňovací návrh 173
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ia) písmeno f) se nahrazuje tímto:
„f) energetické produkty dodávané pro 
použití jako palivo pro námořní plavbu a 
plavbu na vnitrozemských vodních 
cestách (včetně rybolovu), kromě 
soukromých výletních plavidel, a elektřina 
vyráběná na palubě plavidel;
Pro účely této směrnice se „soukromým 
výletním plavidlem“ rozumí jakékoli 
plavidlo používané svým vlastníkem či 
fyzickou či právnickou osobou, která je 
užívá jako nájemce či z jiného titulu, pro 
jiné než obchodní účely, zejména nikoli 
pro přepravu cestujících či zboží nebo 
dodávku služeb za úplatu poskytnutou 
veřejným orgánem či pro účely veřejného 
orgánu.
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Or. en

Odůvodnění

Bylo by rozumné změnit povinné daňové osvobození týkající se letecké a námořní dopravy na 
volitelné osvobození. Jelikož současné zákazy nejsou nijak vynucené mezinárodními právními 
předpisy, zbytečně omezují na vnitrostátní úrovni manévrovací politický prostor v těchto 
oblastech. Změna na dobrovolné osvobození by umožnila, aby členské státy plnily své závazky 
na úrovni EU týkající se klimatu a energetiky nákladově efektivnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 174
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i b (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-ib) vkládá se písmeno f), které zní:
„fa) energetické produkty dodávané jako 
palivo pro leteckou přepravu s výjimkou 
létání pro soukromé rekreační účely;
Pro účely této směrnice se „soukromým 
rekreačním létáním“ rozumí využívání 
letadla svým vlastníkem či fyzickou nebo 
právnickou osobou, která je užívá jako 
nájemce či z jiného titulu, pro jiné než 
obchodní účely, zejména nikoli pro 
přepravu cestujících či zboží nebo 
dodávku služeb za úplatu poskytnutou 
veřejným orgánem či pro účely veřejného 
orgánu.“

Or. en

Odůvodnění

Bylo by rozumné změnit povinné daňové osvobození týkající se letecké a námořní dopravy na 
volitelné osvobození. Jelikož současné zákazy nejsou nijak vynucené mezinárodními právními 
předpisy, zbytečně omezují na vnitrostátní úrovni manévrovací politický prostor v těchto 
oblastech. Změna na dobrovolné osvobození by umožnila, aby členské státy plnily své závazky 
na úrovni EU týkající se klimatu a energetiky nákladově efektivnějším způsobem.
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Pozměňovací návrh 175
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i a podbod i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f, h, i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) písmena h) a i) se nahrazují tímto: i) písmena f) a h) se vypouštějí;
ia) písmeno i) se nahrazuje tímto:

„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;“
i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;“

„i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost si stanovit vhodné úrovně zdanění pro námořní a leteckou 
přepravu.

Pozměňovací návrh 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod -i (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-i) písmeno e) se nahrazuje tímto:
„e) energetické produkty a elektřinu 
používané pro přepravu zboží a osob po 
železnici, metrem, tramvají [...]
trolejbusem a městskou hromadnou 
dopravou, v prvé řadě prostředky 
poháněnými zemním plynem;“

Or. es

Pozměňovací návrh 177
Olle Ludvigsson

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

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) do 1. ledna 2011 elektřinu, zemní plyn, 
uhlí a tuhá paliva, 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;

Or. en

Odůvodnění

Osvobození s jeho současnou působností – bez toho, že by byl doplněn topný olej – by mělo 
být v dlouhodobém výhledu zrušeno, aby se posílily impulsy k úsporám energie a 
k energetické účinnosti. Zároveň by měly být prostřednictvím sociálních opatření 
kompenzovány domácnosti s nízkým příjmem a charitativní organizace. Bylo-li by osvobození 
uplatněno, sníží cenové zatížení – jednoznačně odrazující od investic například do renovací 
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budov či do dálkového vytápění – a tím domácnosti učiní příliš pasivní, pokud jde 
o omezování spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 178
Philippe De Backer

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

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) do 1. ledna 2023 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;

Or. nl

Pozměňovací návrh 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;“

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Olle Ludvigsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty; od 1. ledna 2023 do 
1. ledna 2028 mohou členské státy 
uplatnit snížení minimální úrovně 
zdanění pro jedno či obě tato paliva až na 
50 %, pokud podíl vozidel užívajících dané 
palivo na vnitrostátním trhu nepřesahuje 
10 %.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli LPG a zemní plyn nejsou udržitelnými energetickými řešeními, tvoří důstojné prvky ve 
skladbě zdrojů energie ve střednědobém horizontu. A to nejen proto, že produkují nižší emise 
CO2 a oxidů dusíku než jiná fosilní paliva. Jejich infrastruktura může také – zejména co se 
týká zemního plyu – usnadňovat zavedení obnovitelných alternativ. Daňové snížení až na 
50 % by proto mělo být povoleno až do roku 2028, avšak pouze do té doby, dokud budou stále 
ještě probíhat fáze budování s nízkým tržním podílem.

Pozměňovací návrh 181
Alfredo Pallone

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn, biometan a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty, aniž by byl dotčen čl. 4 
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odst. 3 pododstavec 2a;

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj biometanu je spjat s rozvojem vozidel na zemní plyn a tedy i s uplatňováním 
příznivějšího daňového zacházení umožňujícího rozvoj tankovací infrastruktury pro 
doplňování metanu. Metan, který je dostupnou alternativou paliv získaných z ropy, má velmi 
nízké jiné uhlovodíky než metan, částice a oxidy dusíku, čímž zlepšuje kvalitu ovzduší ve 
městech, a současně se snižuje hluk a CO2. „Ustanovení o přezkumu“ je vhodným 
legislativním nástrojem k posouzení toho, zda je nutno příznivější daňové zacházení pro 
alternativní paliva zachovat.

Pozměňovací návrh 182
Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;“

i) zemní plyn a zkapalnělý plyn (LPG) 
používané jako pohonné hmoty, a to též 
odchylně od čl. 4 odst. 3;“

Or. it

Justification

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Pozměňovací návrh 183
Werner Langen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn, bioplyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Leonardo Domenici

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) vkládá se nové písmeno, které zní:
„la) zkapalnělý plyn (LPG) používaný 
jako topné palivo, a to též odchylně od 
čl. 4 odst. 3;“

Or. it

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost v souvislosti s LPG využívaným jako palivo použít výjimky jak 
ze stanovené minimální úrovně zdanění, tak ze zásady daňové neutrality zakotvené v novém 
čl. 4 odst. 3, který je součástí tohoto návrhu směrnice. Takovéto výjimky jsou opodstatněné 
z důvodů sociálních i environmentálních, jelikož LPG umožňuje naplňovat primární potřebu 
energie lidí žijících v odlehlých oblastech.

Pozměňovací návrh 185
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i i
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Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) doplňuje se nový pododstavec, který 
zní:

vypouští se

„Písmena a) až e) a g) se vztahují pouze 
na všeobecné zdanění spotřeby energie.“

Or. lv

Pozměňovací návrh 186
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Písmena a) až e) a g) se vztahují pouze na 
všeobecné zdanění spotřeby energie.“

„Písmena a) až e), g) a i) se vztahují pouze 
na všeobecné zdanění spotřeby energie.“

Or. en

Odůvodnění

Stanovení osvobození pro všechny domácnosti by oslabilo pobídky k úspoře energie a rovněž 
by to dalo impuls k zamezení rozvoje účinnějších řešení dálkového vytápění, čímž dojde 
k narušení ETS EU. Vyšší příjmy z tohoto zdanění energií by měly být použity na podporu 
chudších skupin společnosti a podporu opatření ke zvýšení energetických úspor.

Pozměňovací návrh 187
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2



AM\883480CS.doc 119/139 PE475.931v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Písmena a) až e) a g) se vztahují pouze na 
všeobecné zdanění spotřeby energie.“

„Písmena a), b), d), e) a g) se vztahují 
pouze na všeobecné zdanění spotřeby 
energie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – podbod i i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Písmena a) až e) a g) se vztahují pouze na 
všeobecné zdanění spotřeby energie.“

„Písmena a), b), e) a g) se vztahují pouze 
na všeobecné zdanění spotřeby energie.“

Or. de

Odůvodnění

Zdaněním energetických produktů a elektřiny používané pro kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny (CHP) a elektřiny vyráběné prostřednictvím CHP se stane provoz těchto zařízení 
v řadě případů nerentabilní, což by mohlo mít za následek to, že se CHP už nebude používat. 
CHP využívá vícekrát energii při stejných emisích CO2. Vzdání se CHP by tudíž zvýšilo emise 
CO2 a působilo by proti cíli této směrnice. Je proto potřeba zavést ustanovení o možném 
osvobození od daně v souvislosti s CO2 nebo jejím snížení. 

Pozměňovací návrh 189
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto: vypouští se
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 dosaženo, pokud by 
byly dodrženy běžné minimální sazby 
Unie.“

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu spravedlivého přístupu k ostatním hospodářským činnostem, na něž se vztahují 
ustanovení o zdanění energie, a s cílem nepromeškat příležitosti k pobídnutí výše uvedených 
činností, aby snížily své emise CO2 a spotřebu energie, by tyto činnosti neměly být od zdanění 
osvobozeny.

Pozměňovací návrh 190
Ivo Strejček

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 
dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 

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.
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minimální sazby Unie.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost si zachovat až nulovou úroveň zdanění na energetické 
produkty a elektřinu používané pro zemědělské a zahradnické práce, v akvakultuře a 
v lesnictví.

Pozměňovací návrh 191
Olle Ludvigsson

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 
dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 
minimální sazby Unie.

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 odpovídá 
energetické účinnosti, jíž by bylo 
dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 
minimální sazby Unie. Vnitrostátní orgány 
proces zvyšování energetické účinnosti 
pozorně sledují. Ve vztahu k příjemcům, 
kteří nesplnili svou povinnost zvýšit 
účinnost, se spotřeba energie zdaňuje na 
úrovni odpovídající míře selhání.

Or. en

Odůvodnění
Postup v oblasti energetické účinnosti se musí stát přísným a úzkostlivým, aby byly vytvářeny 
reálné výsledky. Daňové úlevy by měly být poskytnuty pouze na základě ověřených zlepšení 
účinnosti. Jasné a spolehlivé vnitrostátní rámce jsou v tomto ohledu rozhodující.
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Pozměňovací návrh 192
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 a* – písm. a – podbod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 
mohou členské státy do 1. ledna 2023 
uplatňovat pod finanční kontrolou
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
výrobky podléhající dani uvedené v článku 
2 této směrnice, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících 
výrobků či obsahují jeden nebo více 
následujících výrobků a pokud v případě 
biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES tyto 
výrobky splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice:

Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 
mohou členské státy do 1. ledna 2023 
uplatňovat pod finanční kontrolou 
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
výrobky podléhající dani uvedené v článku 
2 této směrnice, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících 
výrobků či obsahují jeden nebo více 
následujících výrobků a pokud v případě 
biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES tyto 
výrobky splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice, 
nebo, v případě pohonných hmot, pokud 
je jejich podíl na trhu méně než 5 %:

* Pozn.: v návrhu Komise je nesprávně 
označen jako „(1)“.

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13a (nový) – písm. a
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 
mohou členské státy do 1. ledna 2023 
uplatňovat pod finanční kontrolou 
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 

1. Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 
mohou členské státy do 1. ledna 2023 
uplatňovat pod finanční kontrolou 
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
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výrobky podléhající dani uvedené v článku 
2 této směrnice, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících 
výrobků či obsahují jeden nebo více 
následujících výrobků a pokud v případě 
biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES tyto 
výrobky splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice:

výrobky podléhající dani uvedené v článku 
2 této směrnice, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících 
výrobků či obsahují jeden nebo více 
následujících výrobků a pokud

a) v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES tyto výrobky splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice,

b) v případě produktů vyrobených 
z biomasy jiných než biopaliva a 
biokapaliny tyto produkty splňují kritéria 
udržitelnosti, jež musí být stanovena dle 
čl. 4 odst. 4 této směrnice, jakmile budou 
taková kritéria přijata:

* Pozn.: v návrhu Komise je nesprávně 
označen jako „(1)“.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by se měla vztahovat kromě biopaliv a biokapalin rovněž na paliva 
vyrobená z pevné biomasy. Nebylo by vhodné uplatňovat na tato paliva vyrobená 
z neudržitelné pevné biomasy preferenční zacházení trvale, jak je to uvedeno v návrhu 
Komise. Jelikož z hlediska udržitelnosti je rozdíl mezi pevnou biomasou a 
biopalivy/biokapalinami, je nutné stanovit specifická kritéria pro pevnou biomasu a pak je 
začít uplatňovat v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh 194
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 a* – písm. a – podbod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 1. Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 
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mohou členské státy do 1. ledna 2023 
uplatňovat pod finanční kontrolou 
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
výrobky podléhající dani uvedené v článku 
2 této směrnice, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících 
výrobků či obsahují jeden nebo více 
následujících výrobků a pokud v případě 
biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES tyto 
výrobky splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice:

mohou členské státy do 1. ledna 2023 
uplatňovat pod finanční kontrolou 
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
výrobky podléhající dani uvedené v článku 
2 této směrnice, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících 
výrobků či obsahují jeden nebo více 
následujících výrobků a pokud v případě 
biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES tyto 
výrobky splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice:

Biometan má stejný obsah energie na 
množstevní jednotku jako zemní plyn. 
S ohledem na to, že biometan vstřikovaný 
do sítě zemního plynu napomáhá zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů, bude 
biometan vyňat z daňové povinnosti, co se 
týče CO2 a obsahu energie, bude-li 
vyroben v souladu s kritérii udržitelnosti.

* Pozn.: v návrhu Komise je nesprávně 
označen jako „(1)“.

Or. en

Odůvodnění

Biometan je jedním z hlavních pilířů, jak splnit cíl dosáhnout do roku 2020 10% podíl 
biopaliv v dopravě. Díky shodnému molekulárnímu složení nepodléhá mísení zemního plynu a 
biometanu žádným omezením. Je to jediná dostupná alternativa paliv získaných z ropy 
s důsledky nižších emisí. Biometan proto musí být osvobozen od daňové povinnosti 
v souvislosti s CO2 a daňovým zatížením energie. Celkové zdanění zemního plynu bude 
sníženo procentně s ohledem na podíl biometanu vstřikovaného do sítě zemního plynu.

Pozměňovací návrh 195
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 17 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou minimální úrovně zdanění 
předepsané v této směrnici v průměru 
dodržovány pro každý podnik, mohou 
členské státy uplatňovat v rámci 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
snížení daní u energetických produktů 
použitých k topení nebo pro účely podle čl. 
8 odst. 2 písm. b) a c) a pro elektřinu 
v následujících případech:

1. Členské státy mohou uplatňovat v rámci 
všeobecného zdanění spotřeby energie 
snížení daní u energetických produktů 
použitých k topení nebo pro účely podle čl. 
8 odst. 2 písm. b) a c) a pro elektřinu 
v následujících případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou minimální úrovně zdanění 
předepsané v této směrnici v průměru 
dodržovány pro každý podnik, mohou 
členské státy uplatňovat v rámci zdanění 
v souvislosti s CO2 snížení daní 
u energetických produktů použitých 
k topení nebo pro účely podle čl. 8 odst. 2 
písm. b) a c), jsou-li uzavřeny dohody 
s podniky podle článku 11 nebo se 
sdruženími těchto podniků nebo uplatňuje-
li se režim obchodovatelných licencí nebo 
rovnocenná opatření, jestliže vedou ke 
splnění cílů týkajících se snižování emisí 
CO2.

2. Členské státy mohou uplatňovat v rámci 
zdanění v souvislosti s CO2 snížení daní 
u energetických produktů použitých 
k topení nebo pro účely podle čl. 8 odst. 2 
písm. b) a c), jsou-li uzavřeny dohody 
s podniky podle článku 11 nebo se 
sdruženími těchto podniků nebo uplatňuje-
li se režim obchodovatelných licencí nebo 
rovnocenná efektivní opatření, jestliže 
vedou ke splnění cílů týkajících se 
snižování emisí CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou minimální úrovně zdanění 
předepsané v této směrnici v průměru 
dodržovány pro každý podnik, mohou 
členské státy uplatňovat v rámci zdanění v 
souvislosti s CO2 snížení daní u 
energetických produktů použitých k topení 
nebo pro účely podle čl. 8 odst. 2 písm. b)
a c), jsou-li uzavřeny dohody s podniky 
podle článku 11 nebo se sdruženími těchto 
podniků nebo uplatňuje-li se režim 
obchodovatelných licencí nebo rovnocenná 
opatření, jestliže vedou ke splnění cílů 
týkajících se snižování emisí CO2.

2. Pokud jsou minimální úrovně zdanění 
předepsané v této směrnici v průměru 
dodržovány pro každý podnik, mohou 
členské státy uplatňovat v rámci 
dobrovolného zdanění v souvislosti s CO2
snížení daní u energetických produktů 
použitých k topení nebo pro účely podle čl. 
8 odst. 2 písm. b) a c), jsou-li uzavřeny 
dohody s podniky podle článku 11 nebo se 
sdruženími těchto podniků nebo uplatňuje-
li se režim obchodovatelných licencí nebo 
rovnocenná opatření, jestliže vedou ke 
splnění cílů týkajících se snižování emisí 
CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko mohou u použití 
uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 
účelem zavedení zdanění v souvislosti 
s CO2 přechodné období až do 1. ledna 
2021. Pokud Unie rozhodne, že úrovně 
emisí skleníkových plynů mají být do roku 
2020 sníženy o více než 20 % v porovnání 
s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, přezkoumá Komise uplatňování 

vypouští se
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těchto přechodných období a případně 
předloží návrh za účelem jejich zkrácení 
a/nebo změny minimálních úrovní 
zdanění v souvislosti s CO2 stanovených 
v příloze I.“

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko mohou u použití 
uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 
účelem zavedení zdanění v souvislosti 
s CO2 přechodné období až do 1. ledna 
2021. Pokud Unie rozhodne, že úrovně 
emisí skleníkových plynů mají být do roku 
2020 sníženy o více než 20 % v porovnání 
s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, přezkoumá Komise uplatňování 
těchto přechodných období a případně
předloží návrh za účelem jejich zkrácení 
a/nebo změny minimálních úrovní zdanění 
v souvislosti s CO2 stanovených v příloze 
I.

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko mohou u použití 
uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 
účelem zavedení zdanění v souvislosti 
s CO2 přechodné období až do 1. ledna 
2021. Pokud Unie rozhodne, že úrovně 
emisí skleníkových plynů mají být do roku 
2020 sníženy o více než 20 % v porovnání 
s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, přezkoumá Komise uplatňování 
těchto přechodných období a předloží 
návrh za účelem jejich zkrácení a/nebo 
změny minimálních úrovní zdanění 
v souvislosti s CO2 stanovených v příloze 
I.

Or. en

Odůvodnění

Pokud dojde ke zvýšení cílů pro snížení emisí skleníkových plynů, pak je třeba vnímat 
přechodná období v novém světle. V takovém případě by se členské státy, které byly původně 
vyňaty, měly alespoň do určité míry na společném úsilí o snížení emisí podílet. 
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Pozměňovací návrh 200
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 17 – písm. c a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 21 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se nový článek, který zní:
„6a. Nejpozději dva roky po přijetí této 
směrnice předloží Komise zprávu 
o proveditelnosti a očekávaném dopadu 
posunu, zcela nebo zčásti, od současného 
systému zdanění množství příslušných 
dopravních paliv nakoupených 
vnitrostátně k systému zdanění těchto 
paliv na základě množství, která jsou 
aktuálně používána na území daného 
členského státu. Bude-li to považováno za 
vhodné, zpráva bude doprovázena 
příslušnými legislativními návrhy.“

Or. en

Odůvodnění

Jev daňového úniku při „tankovací turistice“ v silniční dopravě k obchodním účelům a 
tzv.„tankering“ v obchodním letectví narušují vnitřní trh a zbytečně znevýhodňují jednotlivé 
členské státy v tom, aby uplatňovaly úrovně zdanění, které jsou vyšší než v jiných členských 
státech. Severoamerický model IFTA ukazuje, že tyto problémy lze racionálně řešit zdaněním 
používaného paliva – a nikoli paliva prodaného – na území dané administrativní oblasti 
(členského státu).

Pozměňovací návrh 201
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 1
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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 Radě zprávu 
o uplatňování této směrnice a případně 
návrh na její pozměnění. K úpravě cen 
CO2 za tunu je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 SFEU.

Or. en

Odůvodnění

Změna směrnice pro důležitou úpravu cen CO2 obtížná.

Pozměňovací návrh 202
Olle Ludvigsson

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. en

Odůvodnění

S ohledem na rychlý technický a politický vývoj v této oblasti musí Komise podávat zprávy 
častěji než jednou za pět let, aby tato směrnice byla stále dostatečně aktuální. Zprávy by měly 
být určeny také Parlamentu.

Pozměňovací návrh 203
Philippe De Backer
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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 Radě a Evropskému 
parlamentu zprávu o uplatňování této 
směrnice a případně návrh na její 
pozměnění.

Or. nl

Pozměňovací návrh 204
Rovana Plumb

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. en

Odůvodnění

Komise musí podávat zprávy u této směrnice častěji než každých pět let, aby tak byla směrnice 
s ohledem na urychlování technického a politického pokroku v této oblasti příslušně 
aktualizována. Zprávy by měly být určeny také Parlamentu.

Pozměňovací návrh 205
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
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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.

Každých pět let 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

Pozměňovací návrh 206
Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k řádnému fungování vnitřního 
trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 
zdanění a širším cílům Smlouvy.

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, dopad na škodlivé 
či potenciálně škodlivé emise jiné než 
emise CO2, používání elektřiny v dopravě a 
opodstatněnost osvobození od daně nebo 
jejího snížení podle této směrnice, a to též 
pro paliva používaná pro účely letecké a 
námořní dopravy. Zpráva přihlíží 
k řádnému fungování vnitřního trhu, reálné 
hodnotě minimálních úrovní zdanění a 
širším cílům Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Při zdokonalování této směrnice by měly být zvlášť brány v úvahu problémy s emisemi jinými 
než jsou emise CO2, například emisemi oxidů dusíku. Důležité je aktivněji zkoumat a řešit 
širší dopad používání pohonných hmot a topných paliv na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 207
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti s 
CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k řádnému fungování vnitřního 
trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 
zdanění a širším cílům Smlouvy.

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti s 
CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Komise 
dále ve zprávě posoudí, zda by měly být 
s cílem chránit veřejné zdraví brány do 
úvahy kromě emisí CO2 také emise jiných 
škodlivých plynů. Zpráva přihlíží 
k řádnému fungování vnitřního trhu, reálné 
hodnotě minimálních úrovní zdanění a 
širším cílům Smlouvy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 208
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti s 
CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti s 
CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
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v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. 

v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
rovněž posoudí dopad na stanovení priorit 
průmyslové politiky pro oblast evropského 
automobilového průmyslu, v souvislosti 
s čistými, energeticky účinnými 
konvenčními spalovacími motory a cíli 
EU v oblasti snižování emisí CO2
v automobilovém odvětví.

Zpráva přihlíží k řádnému fungování 
vnitřního trhu, reálné hodnotě minimálních 
úrovní zdanění a širším cílům Smlouvy.

Zpráva přihlíží k řádnému fungování 
vnitřního trhu, reálné hodnotě minimálních 
úrovní zdanění a širším cílům Smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. 
Zpráva přihlíží k řádnému fungování 
vnitřního trhu, reálné hodnotě minimálních 
úrovní zdanění a širším cílům Smlouvy.

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice. Tato zpráva zahrne rovněž 
přehled platných ustanovení o zdanění, 
která obsahují dohody o leteckých 
službách. Zpráva přihlíží k řádnému 
fungování vnitřního trhu, reálné hodnotě 
minimálních úrovní zdanění a širším cílům 
Smlouvy.

Or. en
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Odůvodnění

Tím, že navrhuje zprávu o důvodech pro daňové výjimky pro paliva používaná pro účely 
letecké a námořní dopravy, Komise nepřímo připouští, že tyto oblasti jsou problematické, 
avšak řešení odkládá. Jejich řešení nyní je nicméně velice důležité, jestliže chce EU být 
důvěryhodná, pokud jde o její cíl převést dopravní systém EU na systém udržitelný. „Správné 
nastavení cen“ je nutnou podmínkou na cestě k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 210
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pro účely článku 
14a této směrnice v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění.

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění.

Or. en

Odůvodnění

V případě tak malého počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není samostatný 
právní předpis v praxi opodstatněný, avšak seznam by veden být měl. Členské státy by mohly 
jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky náročných odvětvích kvůli zdanění energie 
kompenzovat prostřednictvím režimu státní podpory.

Pozměňovací návrh 211
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pro účely článku 
14a této směrnice v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění.

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pro účely článku 
14a této směrnice v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění. Zpráva Komise 
rovněž posoudí vnitrostátní prováděcí 
podmínky, aby se zjistilo, zda jsou jasné, 
jednoznačné a transparentní pro všechny 
spotřebitele.
Komise by měla rovněž předložit do 
1. ledna 2016 další návrh týkající se 
harmonizace a konverze daní při nákupu 
automobilu, poplatků při registraci a 
ročních poplatků za vlastnictví 
automobilu, tak aby byly založeny 
výhradně na emisích CO2.

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Alfredo Pallone

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží do roku 2023 Radě 
zhodnocení provedení ustanovení 
navrhovaných touto směrnicí týkajících se 
úrovně zdanění použitelné pro zemní plyn 
v silniční dopravě a případně návrh na její 
pozměnění. Při tomto posouzení se 
zhodnotí mimo jiné pokrok z hlediska 
dostupnosti zemního plynu a biometanu, 
rozvoj sítě čerpacích stanic v Unii, podíl 
vozidel poháněných zemním plynem na 
trhu v Unii, inovace a technologický 
rozvoj související s biometanem jako 
pohonnou hmotou v dopravě a reálná 
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hodnota minimální úrovně zdanění.

Or. en

Odůvodnění

„Ustanovení o přezkumu“ je vhodným nástrojem k posouzení toho, zda je nutno příznivější 
daňové zacházení pro alternativní paliva zachovat, i s ohledem na rozvoj plynných pohonných 
hmot z obnovitelných zdrojů. Jelikož rozvoj biometanu je spjat s rozvojem vozidel na zemní 
plyn, je ve střednodobém horizontu zapotřebí příznivější daňové zacházení. Motory poháněné 
zemním plynem / biometanem produkují oproti naftovým a benzinovým motorům nižší emise 
znečištění a současně je výrazně nižší hluk a emise CO2.

Pozměňovací návrh 213
Gianluca Susta

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zejména předloží do roku 2023 
Radě a Evropskému parlamentu 
zhodnocení provedení ustanovení 
navrhovaných touto směrnicí týkajících se 
úrovně zdanění použitelné pro zemní plyn 
v silniční dopravě a případně návrh na její 
pozměnění. V této zprávě by měl být 
zhodnocen mimo jiné pokrok z hlediska 
dostupnosti zemního plynu a biometanu, 
rozvoj sítě čerpacích stanic v Evropě, 
podíl vozidel poháněných zemním plynem 
na trhu v Unii, inovace a technologický
rozvoj související s biometanem jako 
pohonnou hmotou v dopravě a reálná 
hodnota minimální úrovně zdanění.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Riikka Manner
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Návrh směrnice
Příloha 1 – tabulka A – sloupec 4 – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8,8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Odůvodnění

Minimální úroveň všeobecného zdanění spotřeby energie by v případě plynového oleje měla 
zůstat stejná jako v roce 2013. Plynový olej je důležitý pro odvětví dopravy, proto by jeho 
cena měla zůstat konkurenceschopná.

Pozměňovací návrh 215
Riikka Manner

Návrh směrnice
Příloha 1 – tabulka A – sloupec 5 – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9,6 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Odůvodnění

Minimální úroveň všeobecného zdanění spotřeby energie by v případě plynového oleje měla 
zůstat stejná jako v roce 2013. Plynový olej je důležitý pro odvětví dopravy, proto by jeho 
cena měla zůstat konkurenceschopná.

Pozměňovací návrh 216
Leonardo Domenici

Návrh směrnice
Příloha 1 – tabulka A – řádek 4

Znění navržené Komisí

Zkapalnělý plyn 
(LPG)

CN kódy 2711 12 20 EUR/t 1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ
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11 až 2711 19 00 CO2

Pozměňovací návrh

Zkapalnělý plyn 
(LPG)

CN kódy 2711 12 
11 až 2711 19 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ

Or. it

Odůvodnění

Úroveň zdanění pro rok 2015 a 2018 stanovená v návrhu směrnice by přinesla postupné, 
avšak nevyhnutelné vytlačování LPG z trhu a jeho nahrazování tradičními palivy, což by mělo 
negativní dopad na životní prostředí, společnost i průmysl. Proto je navrhován takový nárůst, 
který bude stále významný, trhy se s ním však snáze vyrovnají.

Pozměňovací návrh 217
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha 1 – tabulka A – řádek 5 a (nový)

Pozměňovací návrh

Plynový olej 
používaný jako 
pohonná hmota pro 
obchodní účely

20 EUR/t 
CO2

8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Markus Ferber

Návrh směrnice
Příloha 1 – tabulka D – řádek 1 a (nový)

Pozměňovací návrh

Elektřina pro účely 
transakcí
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– od 1. ledna 2013 – 8,2 EUR/GJ

– od 1. ledna 2015 – 8,8 EUR/GJ

– od 1. ledna 2018 – 9,6 EUR/GJ

Or. de


