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Poprawka 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
-

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 22
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Rady 2003/96/WE została 
przyjęta w celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w 
odniesieniu do opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej. 
Zgodnie z art. 6 Traktatu wymogi ochrony 
środowiska naturalnego zostały włączone 
do przepisów przedmiotowej dyrektywy, 
zwłaszcza w świetle protokołu z Kioto.

(1) Dyrektywa Rady 2003/96/WE została 
przyjęta w celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w 
odniesieniu do opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej. 
Zgodnie z art. 6 Traktatu wymogi ochrony 
środowiska naturalnego zostały włączone 
do przepisów przedmiotowej dyrektywy, 
zwłaszcza w świetle protokołu z Kioto.
Ważne jest, aby zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
ustalono, czy w wystarczającym stopniu 
uwzględniana jest ochrona zdrowia 
publicznego, na przykład w kontekście 
zanieczyszczenia powietrza.

Or. nl

Poprawka 23
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W odniesieniu do tak szerokiego i 
zasadniczego zagadnienia, jakim jest 
opodatkowanie energii w Unii 
Europejskiej, ważne jest, aby cele 
przedstawione w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r., które to cele 
dotyczą wysiłków podejmowanych przez 
państwa członkowskie w związku z 
redukcją emisji gazów cieplarnianych1, 
posłużyły za podstawę restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej, 
ponieważ tylko w ten sposób cele w 
zakresie polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu i ochrony środowiska mogą zostać 
odpowiednio uwzględnione. Aby 
przyszłym pokoleniom pozostawić 
środowisko naturalne w dobrym stanie, 
podczas planowanej restrukturyzacji 
opodatkowania energii cel redukcji emisji 
gazów cieplarnianych należy potraktować 
priorytetowo względem celów 
poszczególnych państw członkowskich 
określonych w ramach polityki 
energetycznej i przemysłowej.
_____________
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136.

Or. de

Poprawka 24
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W celu zapewnienia odpowiedniego i 
skutecznego funkcjonowania 
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wewnętrznego rynku energii wszystkie 
inicjatywy Unii oraz przepisy dotyczące tej 
dziedziny wymagają stałej i dokładnej 
koordynacji. Zmieniona dyrektywa 
2003/96/WE powinna zostać nie tylko 
dostosowana do innych obszarów polityki 
związanych z energią. Te obszary polityki 
należy również odpowiednio dostosować 
do ram opodatkowania energii. Każda 
niespójność miałaby ujemny wpływ na 
osiągnięcie długoterminowych celów Unii 
w zakresie inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Or. en

Uzasadnienie

Energia jest obszarem, w którym przez szereg lat podejmowano wiele działań politycznych, 
lecz koordynacja różnych inicjatyw była niewystarczająca. Obecnie konieczne jest przyjęcie 
spójniejszego podejścia, tj. ukierunkowanego na tworzenie synergii i eliminowanie 
niespójności.

Poprawka 25
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Aby umożliwić rozwój nowych 
technologii, opodatkowanie produktów 
energetycznych powinno być niezależne 
od wykorzystywanych technologii.

Or. nl

Poprawka 26
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Niniejszy przegląd dyrektywy 
2003/96/WE należy postrzegać w 
kontekście reformy podatku 
środowiskowego oraz strategii „Europa 
2020”. Jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na wdrożenie zmienionej 
dyrektywy w sposób przynoszący większe 
dochody, przynajmniej część tych 
dodatkowych zasobów należy przeznaczyć 
na stymulowanie tworzenia stałych miejsc 
pracy i trwałego wzrostu poprzez 
obniżenie opodatkowania pracy w sposób 
sprawiedliwy i zrównoważony. 
Przesunięcie obciążenia podatkowego z 
jednego czynnika produkcji (pracy) na 
inny czynnik (energię) przyczyniłoby się 
do zwiększenia zatrudnienia oraz 
ograniczenia emisji bez wywierania 
negatywnego wpływu na konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniona dyrektywa powinna być ważnym elementem promowania ekologicznej 
transformacji: walki ze zmianą klimatu, tworzenia nowych zielonych miejsc pracy, 
przyspieszenia rozwoju czystszych technologii oraz zwiększenia efektywności energetycznej i 
oszczędności energii. Ekologiczny wzrost ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw 
europejskich, jeśli chodzi o obronę ich pozycji na rynku globalnym. Co ważne, ekologiczna 
transformacja powinna być stymulowana poprzez tworzenie inteligentniejszej – lecz nie 
bardziej uciążliwej – struktury podatkowej.

Poprawka 27
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 może być racjonalnym pod względem 

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 zasadniczo jest racjonalnym pod 
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kosztów środkiem umożliwiającym 
państwom członkowskim ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, konieczne 
zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle potencjalnej roli opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących tego opodatkowania.

względem kosztów środkiem 
umożliwiającym państwom członkowskim 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
konieczne zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle obecnej i potencjalnej roli 
opodatkowania związanego z emisjami
CO2 właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego wymaga wspólnych 
przepisów dotyczących tego 
opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie stosują już dobrze funkcjonujące i opłacalne ekonomicznie 
systemy opodatkowania związanego z emisjami CO2.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 może być racjonalnym pod względem 
kosztów środkiem umożliwiającym 
państwom członkowskim ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych, konieczne

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 może być racjonalnym pod względem 
kosztów środkiem umożliwiającym 
państwom członkowskim ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z 
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zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle potencjalnej roli opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących tego opodatkowania.

decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie wysiłków podjętych przez 
państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle potencjalnej roli opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących tego opodatkowania.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy jednak uwzględnić 
zróżnicowanie gospodarek państw 
członkowskich w obszarze energy-mix i 
wspierać proces redukcji emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z zasadą 
neutralności opodatkowania, w taki 
sposób, aby nie wywoływał on 
negatywnych skutków dla 
konkurencyjności tych gospodarek. 
Niniejsza dyrektywa uwzględnia fakt, że 
wiele państw członkowskich znajduje się 
na etapie wypracowywania 
długoterminowych optymalnych strategii 
w obszarze energy-mix, które pozwolą 
m.in. wprowadzić ich gospodarki na 
ścieżkę niskoemisyjną, co z kolei pozwoli 
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im sprostać wyzwaniom klimatycznym 
stawianym przez prawo unijne. Z uwagi 
na uzasadniony interes społeczny i 
gospodarczy należy zatem zapewnić 
państwom członkowskim swobodę w 
zakresie stosowania opodatkowania 
związanego z emisjami CO2. 
Sformułowany w ten sposób zakres 
swobody oznacza 
dobrowolność/opcjonalność stosowania 
komponentu emisyjnego przy 
definiowaniu stawki podatku od 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej.

Or. pl

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwa członkowskie powinny 
jednakże mieć możliwość dalszego 
wykorzystywania opodatkowania paliw do 
ogrzewania, paliw silnikowych i energii 
elektrycznej do różnych celów 
niekoniecznie, niespecjalnie ani 
niewyłącznie związanych z ograniczaniem 
emisji gazów cieplarnianych.

(4) Państwa członkowskie powinny mieć 
także możliwość dalszego 
wykorzystywania opodatkowania paliw do 
ogrzewania, paliw silnikowych i energii 
elektrycznej do różnych celów 
niekoniecznie, niespecjalnie ani 
niewyłącznie związanych z ograniczaniem 
emisji gazów cieplarnianych.

Or. pl

Poprawka 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Termiczne odzyskiwanie odpadów 
oraz w szczególności wykorzystywanie ich 
jako paliwa zastępczego nie powinny 
podlegać opodatkowaniu energii, gdyż 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy zachęca 
producentów i posiadaczy odpadów do 
możliwie efektywnej utylizacji odpadów 
opartej na efektywnym korzystaniu z 
zasobów oraz przyznaje pierwszeństwo 
odzyskiwaniu przed unieszkodliwianiem.

Or. de

Poprawka 32
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie powinny 
również zachować prawo do stosowania 
poziomu ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżonego nawet do zera 
w stosunku do produktów energetycznych 
i energii elektrycznej wykorzystywanych 
w pracach rolniczych i ogrodniczych, 
w akwakulturze oraz w leśnictwie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy zatem ustanowić przepis w 
sprawie opodatkowania energii składający 
się z dwóch składników – opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 i ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. W celu 
dostosowania opodatkowania energii do 
funkcjonowania unijnego systemu na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane 
do wyraźnego rozróżnienia między tymi 
dwoma składnikami. Umożliwiłoby to 
również odrębne traktowanie paliw 
będących biomasą lub wytworzonych z 
biomasy.

(5) Należy zatem ustanowić przepis w 
sprawie opodatkowania energii składający 
się z jednego lub dwóch składników, tj. 
obowiązkowego ogólnego opodatkowania 
zużycia energii i opcjonalnego 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2.

Or. en

Poprawka 34
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy zatem ustanowić przepis w 
sprawie opodatkowania energii składający 
się z dwóch składników – opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 i ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. W celu 
dostosowania opodatkowania energii do 
funkcjonowania unijnego systemu na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane 
do wyraźnego rozróżnienia między tymi 
dwoma składnikami. Umożliwiłoby to 
również odrębne traktowanie paliw 
będących biomasą lub wytworzonych z 
biomasy.

(5) Należy zatem ustanowić przepis w 
sprawie opodatkowania energii składający 
się z dwóch składników – opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 i ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. W celu 
dostosowania opodatkowania energii do 
funkcjonowania unijnego systemu na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane 
do wyraźnego rozróżnienia między tymi 
dwoma składnikami. Umożliwiłoby to 
również odrębne traktowanie paliw 
będących biomasą lub wytworzonych z 
biomasy. Komisja Europejska powinna 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające potrzebę 
uwzględnienia oprócz emisji CO2 także 
emisji innych szkodliwych gazów w celu 
ochrony zdrowia publicznego.
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Or. nl

Poprawka 35
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych, z 
zastosowaniem referencyjnych 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Do celów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii należy odnieść się do 
zawartości energii pierwotnej w różnych 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W tym kontekście należy uwzględnić 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy. Produkty te 
powinny być opodatkowane na podstawie 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE dla biomasy 
lub produktów wytworzonych z biomasy 
oraz na podstawie ich zawartości energii 

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 paliw, które nie zostały 
wytworzone z biomasy, należy odnieść się 
do emisji CO2 spowodowanych 
wykorzystaniem danych produktów 
energetycznych, z zastosowaniem 
referencyjnych wskaźników emisji CO2 
określonych w decyzji Komisji 
2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. 
ustanawiającej wytyczne dotyczące 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Do 
celów ogólnego opodatkowania zużycia 
energii należy odnieść się do zawartości 
energii pierwotnej różnych produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 93/76/EWG. W odniesieniu do 
biomasy, biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, która to 
biomasa, a także biopaliwa i biopłyny, nie 
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określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

spełniają kryteriów zrównoważonego 
rozwoju określonych w art. 17 
wspomnianej dyrektywy, państwa 
członkowskie stosują referencyjny 
wskaźnik emisji CO2 dla równoważnego 
paliwa do ogrzewania lub paliwa 
silnikowego, w odniesieniu do którego w 
niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim nie powinno się uniemożliwiać opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 paliw wytworzonych z biomasy w takim zakresie, w jakim odzwierciedla ono 
emisje CO2 netto wytwarzane w całym cyklu w związku z produkcją, rafinacją, transportem 
oraz wykorzystywaniem tych paliw. Powinno mieć to zastosowanie nie tylko do biopaliw i 
biopłynów, lecz także do paliw wytwarzanych ze stałej biomasy.

Poprawka 36
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych, z 

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych, z 
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zastosowaniem referencyjnych 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Do celów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii należy odnieść się do 
zawartości energii pierwotnej różnych 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W tym kontekście należy uwzględnić 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy. Produkty te 
powinny być opodatkowane na podstawie 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE dla biomasy 
lub produktów wytworzonych z biomasy 
oraz na podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

zastosowaniem referencyjnych 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Do celów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii należy odnieść się do 
zawartości energii pierwotnej różnych 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W tym kontekście należy uwzględnić 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy. Produkty te 
powinny być opodatkowane na podstawie 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE dla biomasy 
lub produktów wytworzonych z biomasy 
oraz na podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Ponieważ korzyści 
środowiskowe płynące z wykorzystania 
tych produktów są zróżnicowane, w 
zależności od tego, czy spełniają one 
kryteria zrównoważonego rozwoju, 
konkretne wartości referencyjne dla 
biomasy i produktów wytworzonych z 
biomasy powinny obowiązywać, wyłącznie 
jeżeli te kryteria są spełnione. W 
odniesieniu do biopaliw i biopłynów
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych 
zastosowanie mają kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 wspomnianej dyrektywy. W 
odniesieniu do produktów biomasy innych 
niż biopaliwa lub biopłyny Komisja 
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przedstawi wniosek dotyczący 
konkretnych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju nie później niż rok po przyjęciu 
niniejszej dyrektywy. Te konkretne 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
zaczynają obowiązywać w stosunku do 
wymienionych produktów niezwłocznie po 
zatwierdzeniu wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju powinny mieć zastosowanie nie tylko do biopaliw i 
biopłynów, lecz także do paliw wytwarzanych ze stałej biomasy. Nierozsądne byłoby 
konsekwentne – jak zostało to określone we wniosku Komisji – preferencyjne traktowanie 
paliw wytwarzanych ze stałej biomasy w sposób niezgodny ze zrównoważonymi rozwojem. 
Biorąc pod uwagę to, że logika dotycząca zrównoważonego rozwoju jest nieco zróżnicowana 
w kontekście stałej biomasy i biopaliw/biopłynów, należy ustanowić konkretne kryteria 
dotyczące stałej biomasy, które następnie należy uwzględnić w ramach przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych, z 
zastosowaniem referencyjnych 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 paliw, które nie zostały 
wytworzone z biomasy, należy odnieść się 
do emisji CO2 spowodowanych 
wykorzystaniem danych produktów 
energetycznych, z zastosowaniem 
referencyjnych wskaźników emisji CO2 
określonych w decyzji Komisji 
2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. 
ustanawiającej wytyczne dotyczące 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych 
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Rady. Do celów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii należy odnieść się do 
zawartości energii pierwotnej różnych 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG.
W tym kontekście należy uwzględnić 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy. Produkty te 
powinny być opodatkowane na podstawie 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE dla biomasy 
lub produktów wytworzonych z biomasy 
oraz na podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Do 
celów ogólnego opodatkowania zużycia 
energii należy odnieść się do zawartości 
energii pierwotnej różnych produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 93/76/EWG. W odniesieniu do 
biomasy, biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, która to 
biomasa, a także biopaliwa i biopłyny, nie 
spełniają kryteriów zrównoważonego 
rozwoju określonych w art. 17 
wspomnianej dyrektywy, państwa 
członkowskie stosują opodatkowanie 
zgodnie z referencyjnym wskaźnikiem 
emisji CO2 dla równoważnego paliwa do 
ogrzewania lub paliwa silnikowego, w 
odniesieniu do którego w niniejszej 
dyrektywie określono minimalne poziomy 
opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim nie powinno się uniemożliwiać opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 paliw wytworzonych z biomasy w takim zakresie, w jakim odzwierciedla ono 
emisje CO2 netto wytwarzane w całym cyklu w związku z produkcją, rafinacją, transportem 
oraz wykorzystywaniem tych paliw. Powinno mieć to zastosowanie nie tylko do biopaliw i 
biopłynów, lecz także do paliw wytwarzanych ze stałej biomasy. Opodatkowanie związane z 
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emisjami CO2 biopaliw i biopłynów należy dostosować do przyjętych zmian odnoszących się 
do kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 38
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych, z 
zastosowaniem referencyjnych 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Do celów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii należy odnieść się do 
zawartości energii pierwotnej w różnych 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W tym kontekście należy uwzględnić 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy. Produkty te 
powinny być opodatkowane na podstawie 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE dla biomasy 
lub produktów wytworzonych z biomasy 
oraz na podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny 

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych. W tym 
celu z jednej strony należy zastosować 
referencyjne wskaźniki emisji CO2 
określone w decyzji Komisji 2007/589/WE 
z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej 
wytyczne dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Z drugiej strony należy uwzględnić 
nie tylko emisje CO2 wytwarzane podczas 
eksploatacji elektrowni, lecz także emisje 
powstające w ramach procesów rozkładu 
paliw niezbędnych w celu pozyskiwania 
energii w elektrowniach oraz w celu ich 
ponownego przetworzenia. Do celów 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
należy odnieść się do zawartości energii 
pierwotnej w różnych produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 93/76/EWG. W tym kontekście 
należy uwzględnić korzyści środowiskowe 
płynące z wykorzystania biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy. 
Produkty te powinny być opodatkowane na 



PE475.931v01-00 18/152 AM\883480PL.doc

PL

zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

podstawie wskaźników emisji CO2 
określonych w decyzji Komisji 
2007/589/WE dla biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy oraz na 
podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są
zróżnicowane, w zależności od tego czy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych, z 
zastosowaniem referencyjnych 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opcjonalnego opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy 
odnieść się do emisji CO2 spowodowanych 
wykorzystaniem danych produktów 
energetycznych, z zastosowaniem 
referencyjnych wskaźników emisji CO2 
określonych w decyzji Komisji 
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lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Do celów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii należy odnieść się do 
zawartości energii pierwotnej różnych 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W tym kontekście należy uwzględnić 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy. Produkty te 
powinny być opodatkowane na podstawie 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE dla biomasy 
lub produktów wytworzonych z biomasy 
oraz na podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. 
ustanawiającej wytyczne dotyczące 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Do 
celów ogólnego opodatkowania zużycia 
energii należy odnieść się do zawartości 
energii pierwotnej różnych produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 93/76/EWG. W tym kontekście 
należy uwzględnić korzyści środowiskowe 
płynące z wykorzystania biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy. 
Produkty te powinny być opodatkowane na 
podstawie wskaźników emisji CO2 
określonych w decyzji Komisji 
2007/589/WE dla biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy oraz na 
podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

Or. en
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Poprawka 40
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 
ją uzupełniać. Opodatkowanie tego rodzaju 
powinno obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich zastosowań – w tym do celów 
innych niż ogrzewanie – produktów 
energetycznych powodujących emisje CO2 
w instalacjach w rozumieniu wspomnianej 
dyrektywy, pod warunkiem że dana 
instalacja nie jest objęta EU ETS ma mocy 
wspomnianej dyrektywy. Jednakże ze 
względu na to, że łączne stosowanie 
obydwu instrumentów nie umożliwiłoby 
ograniczeń emisji wykraczających poza te 
osiągane już ogólnie w ramach samego EU 
ETS, ale zwiększyłoby jedynie łączne 
koszty tych ograniczeń, opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie powinno
obowiązywać w stosunku do zużycia 
energii w instalacjach podlegających 
systemowi unijnemu.

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 
ją uzupełniać. Opodatkowanie tego rodzaju 
powinno obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich zastosowań – w tym do celów 
innych niż ogrzewanie – produktów 
energetycznych powodujących emisje CO2 
w instalacjach w rozumieniu wspomnianej 
dyrektywy, pod warunkiem że dana 
instalacja nie jest objęta EU ETS ma mocy 
wspomnianej dyrektywy. Jednakże ze 
względu na to, że łączne stosowanie 
obydwu instrumentów nie umożliwiłoby 
ograniczeń emisji wykraczających poza te 
osiągane już ogólnie w ramach samego EU 
ETS, ale zwiększyłoby jedynie łączne 
koszty tych ograniczeń, opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie może 
obowiązywać w stosunku do 
bezpośredniego i pośredniego zużycia 
energii w instalacjach podlegających 
systemowi unijnemu. Podwójne obciążenie 
wynikające z podwójnego opodatkowania 
i podwójnych regulacji prowadzi do 
zakłóceń konkurencji i w związku z tym 
należy je wykluczyć.

Or. de

Poprawka 41
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 
ją uzupełniać. Opodatkowanie tego rodzaju 
powinno obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich zastosowań – w tym do celów 
innych niż ogrzewanie – produktów 
energetycznych powodujących emisje CO2 
w instalacjach w rozumieniu wspomnianej 
dyrektywy, pod warunkiem że dana 
instalacja nie jest objęta EU ETS na mocy 
wspomnianej dyrektywy. Jednakże ze 
względu na to, że łączne stosowanie 
obydwu instrumentów nie umożliwiłoby 
ograniczeń emisji wykraczających poza te 
osiągane już ogólnie w ramach samego EU 
ETS, ale zwiększyłoby jedynie łączne 
koszty tych ograniczeń, opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie powinno 
obowiązywać w stosunku do zużycia 
energii w instalacjach podlegających 
systemowi unijnemu.

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 
ją uzupełniać. Opodatkowanie tego rodzaju 
powinno obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich zastosowań – w tym do celów 
innych niż ogrzewanie – produktów 
energetycznych powodujących emisje CO2 
w instalacjach w rozumieniu wspomnianej 
dyrektywy, pod warunkiem że dana 
instalacja nie jest objęta EU ETS na mocy 
wspomnianej dyrektywy. Jednakże ze 
względu na to, że łączne stosowanie 
obydwu instrumentów nie umożliwiłoby 
ograniczeń emisji wykraczających poza te 
osiągane już ogólnie w ramach samego EU 
ETS, ale zwiększyłoby jedynie łączne 
koszty tych ograniczeń, opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie powinno 
obowiązywać w stosunku do zużycia 
energii w instalacjach podlegających 
systemowi unijnemu, w przypadku których 
uprawnienia nie zostały przydzielone 
nieodpłatnie.

Or. en

Uzasadnienie

Z opodatkowania związanego z emisjami CO2 należy wyłączyć te sektory, które nie otrzymują 
bezpłatnych uprawnień do emisji.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 
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ją uzupełniać. Opodatkowanie tego rodzaju 
powinno obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich zastosowań – w tym do celów 
innych niż ogrzewanie – produktów 
energetycznych powodujących emisje CO2 
w instalacjach w rozumieniu wspomnianej 
dyrektywy, pod warunkiem że dana 
instalacja nie jest objęta EU ETS na mocy 
wspomnianej dyrektywy. Jednakże ze 
względu na to, że łączne stosowanie 
obydwu instrumentów nie umożliwiłoby 
ograniczeń emisji wykraczających poza te 
osiągane już ogólnie w ramach samego EU 
ETS, ale zwiększyłoby jedynie łączne 
koszty tych ograniczeń, opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie powinno 
obowiązywać w stosunku do zużycia 
energii w instalacjach podlegających 
systemowi unijnemu.

ją uzupełniać. Opcjonalne opodatkowanie
tego rodzaju powinno obowiązywać w 
odniesieniu do wszystkich zastosowań – w 
tym do celów innych niż ogrzewanie –
produktów energetycznych powodujących 
emisje CO2 w instalacjach w rozumieniu 
wspomnianej dyrektywy, pod warunkiem 
że dana instalacja nie jest objęta EU ETS 
na mocy wspomnianej dyrektywy. 
Jednakże ze względu na to, że łączne 
stosowanie obydwu instrumentów nie 
umożliwiłoby ograniczeń emisji 
wykraczających poza te osiągane już 
ogólnie w ramach samego EU ETS, ale 
zwiększyłoby jedynie łączne koszty tych 
ograniczeń, opodatkowanie związane z 
emisjami CO2 nie powinno obowiązywać 
w stosunku do zużycia energii w 
instalacjach podlegających systemowi
unijnemu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W interesie neutralności podatkowej te 
same minimalne poziomy opodatkowania 
w odniesieniu do każdego składnika 
opodatkowania energii powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do 
danego zastosowania. Zatem w przypadku 
gdy przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie powinny, również ze 
względów neutralności podatkowej, 
zapewnić takie same poziomy 
opodatkowania krajowego dla wszystkich 
określonych produktów. W razie potrzeby 
należy przewidzieć okresy przejściowe do 

skreślony
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celów wyrównania tych poziomów.

Or. en

Poprawka 44
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W interesie neutralności podatkowej te 
same minimalne poziomy opodatkowania 
w odniesieniu do każdego składnika 
opodatkowania energii powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do danego 
zastosowania. Zatem w przypadku gdy 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie powinny, również ze 
względów neutralności podatkowej, 
zapewnić takie same poziomy 
opodatkowania krajowego dla wszystkich 
określonych produktów. W razie potrzeby 
należy przewidzieć okresy przejściowe do 
celów wyrównania tych poziomów.

(8) W interesie neutralności 
technologicznej te same minimalne 
poziomy opodatkowania powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do danego 
zastosowania. W kontekście polityki 
energetycznej takie same krajowe stawki 
podatkowe nie są wymagane.

Or. de

Poprawka 45
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W interesie neutralności podatkowej te 
same minimalne poziomy opodatkowania 
w odniesieniu do każdego składnika 
opodatkowania energii powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do danego 
zastosowania. Zatem w przypadku gdy 

(8) W interesie neutralności podatkowej te 
same minimalne poziomy opodatkowania 
w odniesieniu do każdego składnika 
opodatkowania energii powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do danego 
zastosowania. Zatem w przypadku gdy 
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przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie powinny, również ze 
względów neutralności podatkowej, 
zapewnić takie same poziomy 
opodatkowania krajowego dla wszystkich 
określonych produktów. W razie potrzeby 
należy przewidzieć okresy przejściowe do 
celów wyrównania tych poziomów.

przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie powinny, również ze 
względów neutralności podatkowej, 
zapewnić takie same poziomy 
opodatkowania krajowego dla wszystkich 
określonych produktów. W odniesieniu do 
paliw silnikowych należy przewidzieć 
okres przejściowy do celów wyrównania 
tych poziomów.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że pełne stosowanie zasady neutralności paliwowej okaże się problematyczne w 
perspektywie krótkoterminowej dla przemysłu samochodowego. W żadnym innym sektorze nie 
przewiduje się poważnych trudności. W związku z tym rozsądne jest umożliwienie 
stopniowego wprowadzania pełnej neutralności w odniesieniu do paliw silnikowych 
wykorzystywanych do celów transportowych, lecz nie w odniesieniu do innych rodzajów 
paliwa lub innych zastosowań.

Poprawka 46
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W interesie neutralności podatkowej te 
same minimalne poziomy opodatkowania 
w odniesieniu do każdego składnika 
opodatkowania energii powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do danego 
zastosowania. Zatem w przypadku gdy 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie powinny, również ze 
względów neutralności podatkowej, 
zapewnić takie same poziomy 
opodatkowania krajowego dla wszystkich 
określonych produktów. W razie potrzeby 
należy przewidzieć okresy przejściowe do 
celów wyrównania tych poziomów.

(8) W interesie neutralności podatkowej te 
same minimalne poziomy opodatkowania 
w odniesieniu do każdego składnika 
opodatkowania energii powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do danego 
zastosowania. Zatem w przypadku gdy 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie powinny, również ze 
względów neutralności podatkowej, 
zapewnić takie same poziomy 
opodatkowania krajowego dla wszystkich 
określonych produktów. W odniesieniu do 
paliw silnikowych należy przewidzieć 
okres przejściowy do celów wyrównania 
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tych poziomów.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że zasada neutralności paliwowej wkrótce okaże się problematyczna dla 
przemysłu samochodowego. W związku z tym rozsądne jest umożliwienie stopniowego 
wprowadzania pełnej neutralności w odniesieniu do paliw silnikowych wykorzystywanych do 
celów transportowych, lecz nie w odniesieniu do innych rodzajów paliwa lub innych 
zastosowań.

Poprawka 47
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zasadę proporcjonalności należy 
stosować w sposób uczciwy przy ustalaniu 
stawki opodatkowania paliw kopalnych i 
paliw niekopalnych, a także każdego 
produktu energetycznego należącego do 
jednej z tych kategorii. W przypadku gdy 
takie same minimalne poziomy 
opodatkowania byłyby zalecane w ramach 
niniejszej dyrektywy dla paliw kopalnych z 
jednej strony oraz dla paliw niekopalnych 
z drugiej strony, państwa członkowskie 
powinny zapewnić takie same minimalne 
poziomy opodatkowania krajowego dla 
wszystkich określonych produktów 
należących do kategorii paliw kopalnych 
lub paliw niekopalnych. W przypadku 
wniosków poszczególnych państw 
członkowskich należy przewidzieć dla nich 
okresy przejściowe umożliwiające 
wprowadzenie tymczasowych okresów 
stopniowego wycofywania lub 
przyznawanie zwolnień sektorowych w 
odniesieniu do zakresu niniejszej 
dyrektywy lub daty jej transpozycji do 
prawa krajowego.
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Or. en

Poprawka 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych w 
decyzji 406/2009/WE w sprawie wysiłków 
podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ponieważ we 
wspomnianej decyzji uznano, że wysiłki 
ukierunkowane na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych powinny być 
sprawiedliwie podzielone między państwa 
członkowskie, należy wprowadzić okresy 
przejściowe dla niektórych państw 
członkowskich.

skreślony

Or. en

Poprawka 49
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych w 
decyzji 406/2009/WE w sprawie wysiłków 

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych w 
decyzji 406/2009/WE w sprawie wysiłków 
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podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ponieważ we wspomnianej 
decyzji uznano, że wysiłki ukierunkowane 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych powinny być sprawiedliwie 
podzielone między państwa członkowskie, 
należy wprowadzić okresy przejściowe dla 
niektórych państw członkowskich.

podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ponieważ we wspomnianej 
decyzji uznano, że wysiłki ukierunkowane 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych powinny być sprawiedliwie 
podzielone między państwa członkowskie, 
można wprowadzić okresy przejściowe dla 
niektórych państw członkowskich. Okresy 
te powinny być możliwie najkrótsze i mieć 
możliwie najbardziej ograniczony zakres. 
Jeżeli Unia Europejska postanowi 
podnieść swoje cele w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, należy 
ponownie przeanalizować te okresy, a 
następnie je zmienić lub znieść.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zostaną podwyższone, należy 
je na nowo rozważyć. W takiej sytuacji państwo członkowskie, które na początku podlegało 
zwolnieniu, powinno co najmniej w pewnym stopniu uczestniczyć we wspólnych wysiłkach 
zmierzających do redukcji emisji.

Poprawka 50
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych w 
decyzji 406/2009/WE w sprawie wysiłków 
podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych w 
decyzji 406/2009/WE w sprawie wysiłków 
podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
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dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ponieważ we wspomnianej 
decyzji uznano, że wysiłki ukierunkowane 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych powinny być sprawiedliwie 
podzielone między państwa członkowskie, 
należy wprowadzić okresy przejściowe dla 
niektórych państw członkowskich.

dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ponieważ we wspomnianej 
decyzji uznano, że wysiłki ukierunkowane 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych powinny być sprawiedliwie 
podzielone między państwa członkowskie, 
należy wprowadzić dostatecznie długie
okresy przejściowe dla niektórych państw 
członkowskich, z uwzględnieniem ich 
potrzeb społecznych oraz czasu 
potrzebnego na dokonanie niezbędnej 
restrukturyzacji ich sektora 
energetycznego.

Or. en

Poprawka 51
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ustalić minimalne poziomy 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
na podstawie obecnych minimalnych 
poziomów opodatkowania. Oznacza to 
również, że minimalny poziom ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
obowiązujący dla paliw silnikowych 
powinien pozostać wyższy niż dla paliw do 
ogrzewania.

(10) Należy ustalić minimalne poziomy 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
na podstawie obecnych minimalnych 
poziomów opodatkowania. Oznacza to 
również, że minimalny poziom ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
obowiązujący dla paliw silnikowych 
powinien pozostać wyższy niż dla paliw do 
ogrzewania. Również energię elektryczną 
wykorzystywaną do napędu pojazdów 
należy – ze względów konkurencyjnych –
opodatkować na wyższym poziomie niż 
energię elektryczną wykorzystywaną do 
innych celów. Przewiduje się, że w bliskiej 
przyszłości energia elektryczna będzie 
wykorzystywana jako podstawowe źródło 
energii do celów transakcyjnych i 
napędowych nie tylko w transporcie 
kolejowym i w transporcie z 
wykorzystaniem samochodów osobowych, 
lecz także w odniesieniu do pojazdów 
użytkowych. W celu uniknięcia zakłócenia 
konkurencji należy zatem dostosować 
minimalne poziomy opodatkowania 
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energii elektrycznej wykorzystywanej do 
celów napędowych i transakcyjnych do 
minimalnych poziomów opodatkowania 
paliw silnikowych zgodnie z art. 7 ust. 1. 
Minimalne poziomy opodatkowania 
energii elektrycznej wykorzystywanej do 
napędu pojazdów należy zatem zrównać z 
minimalnymi poziomami opodatkowania 
oleju gazowego wykorzystywanego jako 
paliwo silnikowe.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. 
Ponieważ opodatkowanie związane z 
emisjami CO2 uzupełnia funkcjonowanie 
dyrektywy 2003/87/WE cena rynkowa 
uprawnień do emisji powinna być ściśle 
monitorowana w ramach okresowego 
przeglądu dyrektywy, co należy do 
obowiązków Komisji. Minimalne poziomy 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
powinny w regularnych odstępach czasu 
być automatycznie dostosowywane, tak by 
uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek; aby 
ograniczyć zmienność wynikającą z cen 
energii i żywności, takie dostosowanie 
powinno opierać się na zmianach 
ogólnounijnego zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat.

skreślony
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Or. en

Poprawka 53
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2 
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE cena rynkowa uprawnień do 
emisji powinna być ściśle monitorowana w 
ramach okresowego przeglądu dyrektywy, 
co należy do obowiązków Komisji. 
Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny w 
regularnych odstępach czasu być 
automatycznie dostosowywane, tak by 
uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek; aby 
ograniczyć zmienność wynikającą z cen 
energii i żywności, takie dostosowanie 
powinno opierać się na zmianach 
ogólnounijnego zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat.

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2 
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE cena rynkowa uprawnień do 
emisji powinna być ściśle monitorowana w 
ramach okresowego przeglądu dyrektywy, 
co należy do obowiązków Komisji.

Or. en

Poprawka 54
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2 
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE cena rynkowa uprawnień do 
emisji powinna być ściśle monitorowana 
w ramach okresowego przeglądu 
dyrektywy, co należy do obowiązków 
Komisji. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny w 
regularnych odstępach czasu być 
automatycznie dostosowywane, tak by 
uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek; aby 
ograniczyć zmienność wynikającą z cen 
energii i żywności, takie dostosowanie 
powinno opierać się na zmianach 
ogólnounijnego zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat.

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. 
Minimalne poziomy zarówno ogólnego 
opodatkowania zużycia energii, jak i 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, powinny w regularnych odstępach 
czasu być automatycznie uaktualniane, tak 
by uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej; aby ograniczyć zmienność 
wynikającą z cen energii i żywności, takie 
dostosowania powinny opierać się na 
zmianach ogólnounijnego 
zharmonizowanego indeksu cen 
konsumpcyjnych z wyłączeniem energii i 
żywności nieprzetworzonej publikowanego 
przez Eurostat. Ponieważ jednak 
opodatkowanie związane z emisjami CO2 
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE, minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 powinien – w przypadkach gdy cena 
rynkowa uprawnień do emisji jest wyższa 
niż wartość rzeczywista kwoty bazowej 
CO2 – być dostosowywany do tej ceny. 
Ponadto w przypadku podniesienia celów 
Unii w zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych należy dostosować kwotę 
bazową CO2 do nowych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Indeksację należy zastosować w odniesieniu do emisji CO2, a także należy dopilnować, aby 
minimalny poziom opodatkowania związanego z CO2 nie został faktycznie zmniejszony. 
Ponieważ wybrany wskaźnik wyklucza produkty energetyczne, pomoże to uniknąć problemów 
związanych z inflacją. Co więcej, należy stworzyć równe szanse w związku z emisjami CO2 
pomiędzy opodatkowaniem energii i systemem handlu uprawnieniami do emisji poprzez ścisłe 
powiązanie stawki minimalnej przewidzianej w przedmiotowej dyrektywie z sygnałem 
cenowym w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji. W ten sposób ustanawia się 
solidne, przewidywalne i sprawiedliwe zachęty do ograniczania emisji CO2 we wszystkich 
sektorach społeczeństwa.
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Poprawka 55
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2 
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE cena rynkowa uprawnień do 
emisji powinna być ściśle monitorowana w 
ramach okresowego przeglądu dyrektywy, 
co należy do obowiązków Komisji. 
Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny w 
regularnych odstępach czasu być 
automatycznie dostosowywane, tak by 
uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek; aby 
ograniczyć zmienność wynikającą z cen 
energii i żywności, takie dostosowanie 
powinno opierać się na zmianach 
ogólnounijnego zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat.

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2 
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE cena rynkowa uprawnień do 
emisji powinna być ściśle monitorowana w 
ramach okresowego przeglądu dyrektywy, 
co należy do obowiązków Komisji. 
Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny w 
regularnych odstępach czasu być ponownie 
oceniane przez Radę po konsultacji z 
Komisją, Parlamentem i innymi 
właściwymi stronami zainteresowanymi, 
tak by uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej; aby ograniczyć zmienność 
wynikającą z cen energii i żywności, taka 
regularna ponowna ocena powinna
opierać się na zmianach ogólnounijnego 
zharmonizowanego indeksu cen 
konsumpcyjnych z wyłączeniem energii i 
żywności nieprzetworzonej publikowanego 
przez Eurostat.

Or. en

Poprawka 56
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2 
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
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2003/87/WE, cena rynkowa uprawnień do 
emisji powinna być ściśle monitorowana
w ramach okresowego przeglądu 
dyrektywy, co należy do obowiązków 
Komisji. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny w 
regularnych odstępach czasu być 
automatycznie dostosowywane, tak by 
uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek; aby 
ograniczyć zmienność wynikającą z cen 
energii i żywności, takie dostosowanie 
powinno opierać się na zmianach 
ogólnounijnego zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat.

2003/87/WE, kształtowanie się faktycznej 
ceny rynkowej uprawnień do emisji musi 
być miarą ustalania opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 w ramach 
okresowego przeglądu dyrektywy, co 
należy do obowiązków Komisji. 
Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny w 
regularnych odstępach czasu być 
automatycznie dostosowywane, tak by 
uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek; aby 
ograniczyć zmienność wynikającą z cen 
energii i żywności, takie dostosowanie 
powinno opierać się na zmianach 
ogólnounijnego zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat.

Or. de

Poprawka 57
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby móc spełnić kompleksowe 
wymogi dotyczące dwóch składników 
opodatkowania energii oraz 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, jasne i jednoznaczne przepisy, które 
w interesie wszystkich konsumentów 
należy sformułować w sposób przejrzysty i 
zrozumiały, mające zastosowanie na 
wszystkich szczeblach muszą zapewniać 
administrowalność.

Or. de
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Poprawka 58
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

skreślony

Or. fi

Poprawka 59
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
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głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa.

Or. en

Uzasadnienie

Olej gazowy nadal jest ważnym paliwem do zastosowań handlowych. W przypadku 
dostosowania stawek podatkowych cena oleju gazowego wzrosłaby w wielu państwach 
członkowskich. Niewłaściwe byłoby osłabianie konkurencyjności sektora transportu na 
przykład poprzez dostosowanie minimalnych stawek podatku od benzyny i oleju gazowego.

Poprawka 60
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
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wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.
Należy jednak przewidzieć okresy 
przejściowe w celu ułatwienia transpozycji
niniejszej dyrektywy do właściwego prawa 
krajowego państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 61
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, można by postrzegać 
jako zakłócenie w stosunku do benzyny, 
paliwa będącego głównym konkurentem 
oleju gazowego. Artykuł 7 dyrektywy 
2003/96/WE stanowi zatem pierwszy krok 
w kierunku stopniowego dostosowania 
poziomu opodatkowania oleju gazowego 
do minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Rozsądne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

Or. en

Uzasadnienie

Ten tekst należy nieco uszczegółowić.

Poprawka 62
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wdrożenie nowej struktury 
podatkowej wiąże się z podwyższeniem 
stawki podatkowej stosowanej do oleju 
napędowego w stosunku do benzyny. 
Może to oznaczać zagrożenie politycznych 
priorytetów przemysłowych w europejskim
przemyśle samochodowym
ukierunkowanym na wykorzystywanie 
ekologicznych, energooszczędnych i 
konwencjonalnych silników spalinowych, 
a także zagrożenie osiągnięcia celów UE 
w zakresie zmniejszenia emisji CO2 w 
odniesieniu do samochodów osobowych, 
gdyż pożądane wartości graniczne CO2 
można osiągnąć wyłącznie poprzez 
zapewnienie odpowiedniego udziału 
silników Diesla. W związku z tym należy 
przedsięwziąć odpowiednie elastyczne 
środki mające na celu niedopuszczenie do 
zagrożenia konkurencyjności i realizacji 
strategii ograniczania emisji CO2 w 
sektorze samochodów osobowych. Należy 
ponadto zharmonizować podatki od 
kupna, podatki rejestracyjne i roczne 
podatki z tytułu posiadania pojazdu, które 
z kolei należy konsekwentnie odnieść 
wyłącznie do emisji CO2 wytwarzanych 
przez pojazdy.

Or. de

Poprawka 63
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwości 
stosowania przez państwa członkowskie w 

(13) Opodatkowanie paliw ustalane na 
podstawie wartości energetycznej paliw, 
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odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako 
materiał pędny niższego poziomu 
opodatkowania niż w przypadku 
niehandlowego zastosowania tego oleju 
przepis ten wydaje się niezgodny z 
wymogiem podnoszenia efektywności 
energetycznej oraz z potrzebą 
ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w 
odniesieniu do olejów gazowych do 
ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
zależy zatem skreślić.

które prowadzi do różnych poziomów 
opodatkowania benzyny i oleju gazowego, 
może odnosić się wyłącznie do 
minimalnych poziomów opodatkowania. 
Państwom członkowskim należy 
umożliwić samodzielne ustalanie 
poziomów opodatkowania benzyny i oleju 
gazowego w ramach krajowych 
kompetencji podatkowych, o ile nie będą 
one niższe niż minimalne poziomy 
opodatkowania określone w niniejszej 
dyrektywie. W tym kontekście w 
odniesieniu do opodatkowania oleju 
gazowego należy również umożliwić 
państwom członkowskim dokonywanie 
rozróżnienia pomiędzy wykorzystaniem 
oleju gazowego do celów prywatnych i 
handlowych. Konkurencja pomiędzy 
olejem gazowym i benzyną jako paliwami 
napędowymi nie ma w kontekście 
pojazdów użytkowych żadnego znaczenia, 
gdyż pojazdy użytkowe zasadniczo są 
wyposażone w silniki Diesla i również w 
przyszłości nie będą napędzane benzyną. 
Pojazdy użytkowe wykorzystywane w 
drogowym transporcie towarowym w 
celach handlowych są już obciążane 
powodowanymi przez siebie kosztami 
infrastrukturalnymi za pośrednictwem
opłat za korzystanie z infrastruktury 
uzależnionych od czasu użytkowania lub 
pokonanej odległości. W związku z tym 
uzasadnione jest przyznanie państwom 
członkowskim prawa do opodatkowania 
niższymi stawkami handlowego 
zastosowania oleju gazowego 
wykorzystywanego jako paliwo silnikowe 
dla niektórych rodzajów pojazdów 
użytkowych niż zastosowania niehandlowe 
tego oleju. Krajowe stawki podatkowe 
stosowane w odniesieniu do paliwa 
napędowego stosowanego do celów 
handlowych w żadnym wypadku nie mogą 
przy tym być niższe niż minimalne 
poziomy opodatkowania oleju gazowego 
wykorzystywanego jako paliwo silnikowe. 
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Or. de

Poprawka 64
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwości 
stosowania przez państwa członkowskie do 
handlowego zastosowania oleju gazowego 
stosowanego jako materiał pędny niższego 
poziomu opodatkowania niż w przypadku 
niehandlowego zastosowania tego oleju 
przepis ten wydaje się niezgodny 
z wymogiem podnoszenia efektywności 
energetycznej oraz z potrzebą 
ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

(13) Możliwość stosowania przez państwa 
członkowskie do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju zostanie 
utrzymana. Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 
2003/96/WE upoważnia niektóre państwa 
członkowskie do stosowania obniżonej 
stawki w odniesieniu do olejów gazowych 
do ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
zależy zatem skreślić.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość wprowadzania przez państwa członkowskie niższych stawek dla 
handlowego zastosowania oleju gazowego jako paliwa silnikowego, ponieważ żadne paliwo 
alternatywne nie jest jeszcze dostępne do zastosowania w transporcie handlowym.

Poprawka 65
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. W celu 
umożliwienia przedsiębiorstwom 
transportowym dostosowania do nowych 
przepisów należy ustanowić okres 
przejściowy kończący się w roku 2023.
Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE 
upoważnia niektóre państwa członkowskie 
do stosowania obniżonej stawki w 
odniesieniu do olejów gazowych do 
ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
zależy zatem skreślić.

Or. nl

Poprawka 66
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
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zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Aby 
zapewnić równość i równe szanse dla 
różnych środków transportu towarowego 
korzystających z paliw silnikowych, należy 
odpowiednio opodatkować paliwa 
silnikowe oraz pozostałe produkty 
energetyczne wykorzystywane w 
transporcie lotniczym i morskim. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość opodatkowania produktów energetycznych 
wykorzystywanych w działalności lotniczej i morskiej. 

Poprawka 67
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwości 
stosowania przez państwa członkowskie do 
handlowego zastosowania oleju gazowego 
stosowanego jako materiał pędny niższego 
poziomu opodatkowania niż w przypadku 
niehandlowego zastosowania tego oleju 
przepis ten wydaje się niezgodny 
z wymogiem podnoszenia efektywności 
energetycznej oraz z potrzebą 
ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 

(13) Możliwość stosowania przez państwa 
członkowskie do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju jest istotna pod 
względem ekonomicznym, ponieważ 
koszty transportu stanowią znaczącą część 
struktury kosztów działalności 
gospodarczej, szczególnie w krajach, w 
których podróżuje się na duże odległości, 
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zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

a zatem powinna zostać utrzymana. 
Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE 
upoważnia niektóre państwa członkowskie 
do stosowania obniżonej stawki w 
odniesieniu do olejów gazowych do 
ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
zależy zatem skreślić.

Or. fi

Poprawka 68
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istnieje potrzeba ograniczenia 
potencjalnego wpływu gospodarczego 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 na sektory lub subsektory uznane za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji w rozumieniu art. 10a ust. 13 
dyrektywy 2003/87/WE. Należy zatem 
zapewnić odpowiednie środki przejściowe, 
które jednak powinny również zapewniać 
utrzymanie ekologicznej skuteczności 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i instalacji narażonych na ryzyko ucieczki emisji w 
rzeczywistości nie uzasadnia takiego rozwiązania. Państwa członkowskie powinny 
zrekompensować poprzez pomoc państwa wykazane ryzyko ucieczki emisji w przypadku 
sektorów energochłonnych z powodu opodatkowania energii.

Poprawka 69
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istnieje potrzeba ograniczenia 
potencjalnego wpływu gospodarczego 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 na sektory lub subsektory uznane za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji w rozumieniu art. 10a ust. 13 
dyrektywy 2003/87/WE. Należy zatem 
zapewnić odpowiednie środki przejściowe, 
które jednak powinny również zapewniać 
utrzymanie ekologicznej skuteczności 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2.

(14) Istnieje potrzeba ograniczenia 
potencjalnego wpływu gospodarczego 
nowej struktury podatkowej na sektory lub 
subsektory uznane za narażone na znaczące 
ryzyko ucieczki emisji. Należy zatem 
zapewnić odpowiednie środki, które jednak 
powinny również zapewniać utrzymanie 
ekologicznej skuteczności opodatkowania 
związanego z emisjami CO2.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istnieje potrzeba ograniczenia 
potencjalnego wpływu gospodarczego 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 na sektory lub subsektory uznane za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji w rozumieniu art. 10a ust. 13 
dyrektywy 2003/87/WE. Należy zatem 
zapewnić odpowiednie środki przejściowe, 
które jednak powinny również zapewniać 
utrzymanie ekologicznej skuteczności 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2.

(14) Istnieje potrzeba ograniczenia 
potencjalnego wpływu gospodarczego
opcjonalnego opodatkowania związanego 
z emisjami CO2 na sektory lub subsektory 
uznane za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji w rozumieniu art. 10a ust. 
13 dyrektywy 2003/87/WE. Należy zatem 
zapewnić odpowiednie środki przejściowe, 
które jednak powinny również zapewniać 
utrzymanie ekologicznej skuteczności 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2.

Or. en

Poprawka 71
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Podczas jakiejkolwiek zmiany 
opodatkowania energii należy 
dopilnować, aby sektory, które nie 
podlegają systemowi handlu emisjami, nie 
były dyskryminowane w stosunku do 
obszarów objętych tego rodzaju systemem.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Artykuł 5 dyrektywy 2003/96/WE w 
niektórych przypadkach dopuszcza 
stosowanie zróżnicowanych stawek 
opodatkowania. Jednakże w celu 
zapewnienia spójności z sygnałem 
cenowym dotyczącym emisji CO2 
możliwość różnicowania przez państwa 
członkowskie stawek krajowych powinna 
być ograniczona do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. Ponadto 
możliwość stosowania niższego poziomu 
opodatkowania w odniesieniu do paliwa 
silnikowego zużywanego przez taksówki 
nie jest już zgodna z celem polityk 
promujących alternatywne paliwa i nośniki 
energii oraz stosowanie pojazdów o niższej 
emisji zanieczyszczeń w transporcie 
miejskim, a zatem powinien zostać 
skreślony.

(15) Artykuł 5 dyrektywy 2003/96/WE w 
niektórych przypadkach dopuszcza 
stosowanie zróżnicowanych stawek 
opodatkowania. Ponadto możliwość 
stosowania niższego poziomu 
opodatkowania w odniesieniu do paliwa 
silnikowego zużywanego przez taksówki 
nie jest już zgodna z celem polityk 
promujących alternatywne paliwa i nośniki 
energii oraz stosowanie pojazdów o niższej 
emisji zanieczyszczeń w transporcie 
miejskim, a zatem powinien zostać 
skreślony.

Or. en
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Poprawka 73
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Artykuł 5 dyrektywy 2003/96/WE w 
niektórych przypadkach dopuszcza 
stosowanie zróżnicowanych stawek 
opodatkowania. Jednakże w celu 
zapewnienia spójności z sygnałem 
cenowym dotyczącym emisji CO2 
możliwość różnicowania przez państwa 
członkowskie stawek krajowych powinna 
być ograniczona do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. Ponadto 
możliwość stosowania niższego poziomu 
opodatkowania w odniesieniu do paliwa 
silnikowego zużywanego przez taksówki 
nie jest już zgodna z celem polityk 
promujących alternatywne paliwa i nośniki 
energii oraz stosowanie pojazdów o niższej 
emisji zanieczyszczeń w transporcie 
miejskim, a zatem powinien zostać 
skreślony.

(15) Artykuł 5 dyrektywy 2003/96/WE w 
niektórych przypadkach dopuszcza 
stosowanie zróżnicowanych stawek 
opodatkowania. Jednakże w celu 
zapewnienia spójności z sygnałem 
cenowym dotyczącym emisji CO2 
możliwość różnicowania przez państwa 
członkowskie stawek krajowych powinna 
być ograniczona do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. Ponadto 
możliwość stosowania niższego poziomu 
opodatkowania w odniesieniu do
ropopochodnego paliwa silnikowego 
zużywanego przez taksówki nie jest już 
zgodna z celem polityk promujących 
alternatywne paliwa i nośniki energii oraz 
stosowanie pojazdów o niższej emisji 
zanieczyszczeń w transporcie miejskim, a 
zatem powinien zostać skreślony.

Or. en

Uzasadnienie

Gaz ziemny / biometan jest alternatywą dla paliw ropopochodnych oraz charakteryzuje się 
wyjątkowo niskimi emisjami toksycznych lub rakotwórczych substancji, praktycznie zerowymi 
emisjami pyłu, brakiem emisji reaktywnych węglowodorów, ograniczonymi emisjami NOx 
oraz ograniczonym wytwarzaniem hałasu, co sprawia, że gaz ziemny / biometan jest idealnym 
paliwem silnikowym sprawdzającym się w środowisku miejskim. Zgodnie z raportem grupy 
ekspertów na temat przyszłych paliw transportowych z dnia 25 stycznia 2011 r. metan 
powinno się promować jako jedno z głównych alternatywnych paliw w transporcie miejskim.

Poprawka 74
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ze względu na to, że wprowadzenie 
pojazdów elektrycznych i hybrydowych ma 
kluczowe znaczenie dla złagodzenia 
zależności od paliw nieodnawialnych w 
sektorze transportu, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
stosowania przez ograniczony czas 
zwolnień lub obniżek w poziomie 
opodatkowania energii elektrycznej 
wykorzystywanej do ładowania takich 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Elektryfikacja jest ważnym elementem procesu nadawania sektorowi transportu charakteru 
zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponieważ całkowity wpływ emisji tych 
pojazdów jest ściśle powiązany z czystością wejściowej energii elektrycznej, pojazdy te 
niekoniecznie okażą się bardzo ekologiczne we wszystkich państwach członkowskich w 
perspektywie krótkoterminowej. Jednak w perspektywie długoterminowej te niezwykle 
energooszczędne technologie przyczynią się do utworzenia systemów transportowych, które 
rzeczywiście będą się opierać na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 75
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
może stanowić część środków socjalnych 
określanych przez państwa członkowskie. 
Możliwość stosowania takich zwolnień lub 
obniżek, ze względów równego 
traktowania źródeł energii, powinna zostać 
rozszerzona na wszystkie produkty 
energetyczne wykorzystywane jako paliwo
do ogrzewania oraz na energię elektryczną. 

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

do ogrzewania oraz na energię elektryczną. 
W celu zapewnienia, by wpływ takich 
zwolnień i obniżek na rynek wewnętrzny 
pozostał ograniczony, powinny one 
obowiązywać tylko w odniesieniu do 
działalności o charakterze niehandlowym.

Or. en

Uzasadnienie

Aspekt społeczny ma kluczowe znaczenie dla działań legislacyjnych wpływających na sektor 
energii. Należy wyraźnie podkreślić, że w kontekście przedmiotowej dyrektywy państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za podejmowanie działań mających na celu wsparcie 
gospodarstw domowych dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Poprawka 76
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
uniemożliwia przekazanie właściwego 
sygnału cenowego. Takie zwolnienia lub 
obniżki nie będą już pożądane po upływie 
okresu przejściowego, co leży w interesie 
zwiększenia efektywności energetycznej i 
ograniczenia emisji. Właściwe jest, by po 
przekazaniu sygnału cenowego państwa 
członkowskie pomagały gospodarstwom 
domowym o niskich dochodach lub 
organizacjom użyteczności publicznej ze 
względów społecznych. W ten sposób 
wyższe koszty energii ponoszone przez tę 
grupę docelową można zrekompensować
za pomocą dodatkowych środków 
socjalnych.

Or. nl
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Poprawka 77
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
oznaczałoby istotną utratę motywacji do 
zmniejszania opłat za energię oraz zużycia 
energii. Przychody uzyskane z 
opodatkowania energii powinny być 
wykorzystywane w celu ochrony tych, 
którzy mają niskie dochody i są 
szczególnie narażeni, na programy 
remontów mieszkań socjalnych oraz 
domów osób znajdujących się w ubóstwie
energetycznym. W niektórych państwach 
członkowskich wyższe koszty ogrzewania 
już są rekompensowane przez wyższe 
świadczenia socjalne lub dodatkowe 
środki socjalne. Państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do 
przedstawienia Komisji sprawozdania na 
temat działań podejmowanych w celu 
ochrony osób o niskich dochodach.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie zwolnień wszystkim gospodarstwom domowym mogłoby osłabić motywację do 
oszczędzania energii, a także stanowić zachętę do unikania rozwoju wydajniejszych 
rozwiązań grzewczych, co grozi zakłóceniem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji. Przychody uzyskane z podatków energetycznych powinny być wykorzystywane do 
wspierania biedniejszych grup społeczeństwa oraz działań na rzecz oszczędności energii.

Poprawka 78
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) W celu stworzenia odpowiedniej 
motywacji do inwestycji w oszczędność 
energii i poprawę efektywności 
energetycznej po długim okresie 
wycofywania należy zlikwidować 
możliwość określoną w art. 15, 
pozwalającą na przyznawanie zwolnień 
lub obniżek gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej. W 
państwach członkowskich, w których 
wpływa to na ceny energii, gospodarstwa 
domowe o niskich dochodach oraz 
organizacje użyteczności publicznej 
powinny otrzymywać rekompensaty w 
ramach stałych i kompleksowych środków
socjalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie to w swoim obecnym zakresie – bez uwzględniania oleju opałowego – należy 
znieść w perspektywie długoterminowej, tak aby zwiększyć zachęty do oszczędzania energii i 
poprawy efektywności energetycznej. Jednocześnie gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach oraz organizacje użyteczności publicznej powinny otrzymywać rekompensaty w 
ramach środków socjalnych. Zastosowanie wyłączenia przyczynia się do zmniejszenia presji 
cenowej, co wyraźnie zniechęca do inwestowania na przykład w renowacje budynków i 
ogrzewanie lokalne, a co za tym idzie – nadmiernie zmniejsza zaangażowanie gospodarstw 
domowych w ograniczanie zużycia energii.

Poprawka 79
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
lub możliwości zwolnienia tych produktów 

skreślony
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energetycznych z opodatkowania nie są 
już uzasadnione, w szczególności w 
świetle konieczności zwiększania udziału 
rynkowego odnawialnych źródeł energii, a 
zatem powinny zostać uchylone w 
perspektywie średnioterminowej.

Or. it

Uzasadnienie

Automatyczny związek pomiędzy wyższymi stawkami opodatkowania LPG i metanu 
wykorzystywanych jako paliwa silnikowe a zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii 
w rynku ma niewielkie uzasadnienie techniczne lub rynkowe. Nawet w państwach 
członkowskich, w których istnieje silna tradycja stosowania gazu jako paliwa silnikowego, 
wykorzystywanie biopaliw stale rośnie, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z dyrektywy 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywy 2009/28/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady).

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
lub możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania nie są 
już uzasadnione, w szczególności w 
świetle konieczności zwiększania udziału 
rynkowego odnawialnych źródeł energii, a 
zatem powinny zostać uchylone w 
perspektywie średnioterminowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Alfredo Pallone
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów ogólnego 
opodatkowania zużycia energii lub 
możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania nie są już 
uzasadnione, w szczególności w świetle 
konieczności zwiększania udziału 
rynkowego odnawialnych źródeł energii, a 
zatem powinny zostać uchylone w 
perspektywie średnioterminowej.

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) 
wykorzystywanego jako paliwo silnikowe 
korzyści w postaci niższych minimalnych 
poziomów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii lub możliwości zwolnienia 
tego produktu energetycznego
opodatkowania nie są już uzasadnione, w 
szczególności w świetle konieczności 
zwiększania udziału rynkowego 
odnawialnych źródeł energii, a zatem 
powinny zostać uchylone w perspektywie 
średnioterminowej. W przypadku gazu 
ziemnego i biometanu stosowanych jako 
paliwa silnikowe korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
lub możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania powinny 
zostać uchylone po przeprowadzeniu do 
2023 r. oceny wdrożenia niniejszej 
dyrektywy odnoszącej się do poziomu 
opodatkowania mającego zastosowanie do 
gazu ziemnego wykorzystywanego w 
transporcie drogowym. Taka ocena ma na 
celu, między innymi, sprawdzenie 
postępów w dostępności gazu ziemnego i 
biometanu, rozwoju sieci tankowania w 
Unii, udziału rynkowego pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym w Unii, 
innowacji i rozwoju technologicznego 
biometanu jako paliwa transportowego 
oraz wartości rzeczywistej minimalnego 
poziomu opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój biometanu jest powiązany z rozwojem pojazdów napędzanych gazem ziemnym i w 
związku z tym należy zastosować korzystne opodatkowanie, tak aby umożliwić rozwój 
infrastruktury tankowania metanu. Metan, będący alternatywą dla paliw ropopochodnych, 
charakteryzuje się bardzo niskimi emisjami węglowodorów niemetanowych (NMHC), cząstek 
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stałych (PM) i tlenków azotu (NOx), co przyczynia się do poprawy jakości powietrza na 
obszarach miejskich oraz ograniczenia hałasu i emisji CO2. „Klauzula przeglądowa” jest 
właściwym narzędziem legislacyjnym służącym ocenie potrzeby utrzymania korzystnego 
opodatkowania paliw alternatywnych.

Poprawka 82
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów ogólnego 
opodatkowania zużycia energii lub 
możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania nie są już 
uzasadnione, w szczególności w świetle 
konieczności zwiększania udziału 
rynkowego odnawialnych źródeł energii, a 
zatem powinny zostać uchylone w 
perspektywie średnioterminowej.

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów ogólnego 
opodatkowania zużycia energii lub 
możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania nie są 
uzasadnione w perspektywie 
długoterminowej, a zatem powinny zostać 
uchylone. Jednak biorąc pod uwagę, że 
paliwa te wywierają mniej szkodliwy 
wpływ na środowisko naturalne niż inne 
paliwa kopalne oraz że ich infrastruktura 
przesyłowa mogłaby być korzystna w 
kontekście wprowadzenia alternatywnych 
odnawialnych źródeł energii, korzyści, o 
których mowa, powinno się stopniowo 
wycofywać.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że gaz płynny (LPG) i gaz ziemny nie są zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie 
energii, te rodzaje gazu uznaje się za właściwe składniki koszyka energetycznego w 
perspektywie średnioterminowej. Nie tylko powodują one niższe emisje CO2 i NOx niż inne 
paliwa kopalne, lecz także ich infrastruktura – w szczególności w przypadku gazu ziemnego –
ułatwia wprowadzenie alternatywnych odnawialnych źródeł energii. Obniżenie 
opodatkowania o wartość do 50% powinno być zatem możliwe do roku 2028, pod warunkiem 
że podejmowane będą wysiłki zmierzające do zwiększenia niskich udziałów rynkowych.
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Poprawka 83
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów ogólnego 
opodatkowania zużycia energii lub 
możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania nie są już 
uzasadnione, w szczególności w świetle 
konieczności zwiększania udziału 
rynkowego odnawialnych źródeł energii, a 
zatem powinny zostać uchylone w 
perspektywie średnioterminowej.

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów ogólnego 
opodatkowania zużycia energii lub 
możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania nie są już 
uzasadnione, w szczególności w świetle 
konieczności zwiększania udziału 
rynkowego odnawialnych źródeł energii, a 
zatem powinny zostać uchylone stopniowo.

Or. en

Poprawka 84
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
ułatwienie osiągnięcia nadrzędnych celów 
określonych w ramach unijnej polityki 
energetycznej oraz unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu. 
Włączenie sektora lotnictwa do unijnego 
systemu handlu emisjami za 
pośrednictwem dyrektywy 2008/101/WE 
odzwierciedla ambitne dążenie do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tego sektora. W 
przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2011 r. 
nie zostanie zawarta żadna umowa 
międzynarodowa, której cele redukcji 
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emisji będą obejmowały emisje 
pochodzące z międzynarodowego 
transportu morskiego, Komisja będzie 
zobowiązana do zaproponowania środków 
służących uwzględnieniu takich emisji w 
zobowiązaniach Unii do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. 
Umożliwienie państwom członkowskim 
opodatkowania produktów 
energetycznych wykorzystywanych w 
działalności lotniczej i morskiej w ten sam 
sposób co innych produktów 
energetycznych wykorzystywanych 
w transporcie ma kluczowe znaczenie dla 
stworzenia równych szans oraz dla 
niezależności energetycznej Unii, a także 
jest zachętą do zwiększenia efektywności 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość opodatkowania produktów energetycznych 
wykorzystywanych w działalności lotniczej i morskiej. 

Poprawka 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
ułatwienie osiągnięcia nadrzędnych celów 
określonych w ramach unijnej polityki 
energetycznej oraz unijnej polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu. 
Włączenie sektora lotnictwa do unijnego 
systemu handlu emisjami za 
pośrednictwem dyrektywy 2008/101/WE 
odzwierciedla ambitne dążenie do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z tego sektora. W 
przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2011 r. 
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nie zostanie zawarta żadna umowa 
międzynarodowa, która będzie 
obejmowała emisje pochodzące z 
międzynarodowego transportu morskiego 
oraz będzie zawierała ambitne cele 
redukcji emisji, Komisja powinna 
przedłożyć wniosek dotyczący 
uwzględnienia takich emisji w 
zobowiązaniach Unii do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. 
Opodatkowanie produktów 
energetycznych wykorzystywanych w 
działalności lotniczej i morskiej w ten sam 
sposób co innych produktów 
energetycznych ma kluczowe znaczenie 
dla niezależności energetycznej Unii, a 
także jest zachętą do zwiększenia 
efektywności energetycznej. Należy 
poczynić kroki w celu zapewnienia tego, 
aby za stosowanie tych środków 
opodatkowania nie płacili konsumenci, tj. 
aby odnośne koszty nie zostały na nich 
przeniesione.

Or. en

Uzasadnienie

Zakazywanie państwom członkowskim stosowania środków opodatkowania produktów 
energetycznych wykorzystywanych w działalności lotniczej i morskiej jest nieuzasadnione. 
Wobec braku możliwości stosowania środków opodatkowania produktów energetycznych 
wykorzystywanych w działalności lotniczej i morskiej państwa członkowskie nie są w stanie 
wywiązać się w sposób opłacalny ekonomicznie ze swoich zobowiązań wynikających z 
unijnych polityk w zakresie klimatu i energii.

Poprawka 86
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do zwolnienia z 
opodatkowania paliwa wykorzystywanego 

(19) Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do zwolnienia z 
opodatkowania paliwa wykorzystywanego 
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do żeglugi na wodach Wspólnoty, a także 
energii elektrycznej produkowanej na 
pokładzie statku, w tym statku 
zacumowanego w porcie. Ponadto 
państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
takie korzystne traktowanie na wody 
śródlądowe. W niektórych portach 
dostępne są bardziej ekologiczne 
rozwiązania wykorzystujące pobieranie 
energii elektrycznej z lądu, która jednak 
podlega opodatkowaniu. W celu 
stworzenia pierwszej zachęty do rozwijania 
i stosowania takiej technologii, do czasu 
przyjęcia bardziej kompleksowych ram w 
tej dziedzinie, państwo członkowskie 
powinno zwolnić z opodatkowania 
pobieraną z lądu energię elektryczną 
dostarczaną statkom zacumowanym w 
porcie. Okres stosowania takiego 
odstępstwa powinien być wystarczająco 
długi, aby nie zniechęcać operatorów 
portów do przeprowadzania niezbędnych 
inwestycji, a jednocześnie odstępstwo to 
powinno być ograniczone w czasie, tak by 
jego utrzymanie, w pełni lub częściowo, 
podlegało nowej decyzji przyjętej w 
odpowiednim czasie.

do handlowej żeglugi powietrznej i 
morskiej. Ten zakaz jest sprzeczny z 
ogólnymi unijnymi celami 
środowiskowymi, zasadą pomocniczości 
oraz celem stworzenia równych szans w 
zakresie opodatkowania energii. 
Wspomniany zakaz należy zatem usunąć. 
Państwom członkowskim powinno się 
jednocześnie umożliwić stosowanie na
tych dwóch obszarach obniżonych lub 
pełnych zwolnień zarówno w odniesieniu 
do ogólnego opodatkowania zużycia 
energii, jak i do opodatkowania 
związanego z CO2. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
pełną swobodę w zakresie kształtowania 
struktur opodatkowania energii w 
odniesieniu do żeglugi powietrznej i 
morskiej, które to struktury uznają za 
właściwe, przy jednoczesnym 
poszanowaniu dwu- i wielostronnych 
umów międzynarodowych, jak również 
tego, że sektor lotnictwa będzie włączony, 
a sektor żeglugi morskiej może zostać 
włączony do unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. Tego rodzaju 
system opodatkowania powinien również 
obowiązywać w odniesieniu do wód 
śródlądowych. W niektórych portach 
dostępne są ekologiczne rozwiązania 
wykorzystujące pobieranie energii 
elektrycznej z lądu, która jednak podlega 
opodatkowaniu. W celu stworzenia 
pierwszej zachęty do rozwijania i 
stosowania takiej technologii, do czasu 
przyjęcia bardziej kompleksowych ram w 
tej dziedzinie, państwo członkowskie 
powinno zwolnić z opodatkowania 
pobieraną z lądu energię elektryczną 
dostarczaną statkom zacumowanym w 
porcie. Okres stosowania takiego 
odstępstwa powinien być wystarczająco 
długi, aby nie zniechęcać operatorów 
portów do przeprowadzania niezbędnych 
inwestycji, a jednocześnie odstępstwo to 
powinno być ograniczone w czasie, tak by 
jego utrzymanie, w pełni lub częściowo, 
podlegało nowej decyzji przyjętej w 
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odpowiednim czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne byłoby przekształcenie obowiązkowych zwolnień z podatku w odniesieniu do 
transportu lotniczego i morskiego w zwolnienia dobrowolne. Biorąc pod uwagę to, że obecne 
zakazy nie wynikają z przepisów międzynarodowych, niepotrzebnie ograniczają one swobodę 
formułowania polityki krajowej w tych dziedzinach. Wprowadzenie zwolnień dobrowolnych 
umożliwiłoby państwom członkowskim wywiązanie się ze swoich unijnych zobowiązań w 
zakresie klimatu i energii w sposób opłacalniejszy ekonomicznie.

Poprawka 87
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do zwolnienia 
z opodatkowania paliwa 
wykorzystywanego do żeglugi na wodach 
Wspólnoty, a także energii elektrycznej 
produkowanej na pokładzie statku, w tym 
statku zacumowanego w porcie. Ponadto 
państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
takie korzystne traktowanie na wody 
śródlądowe. W celu stworzenia pierwszej 
zachęty do rozwijania i stosowania takiej 
technologii, do czasu przyjęcia bardziej 
kompleksowych ram w tej dziedzinie, 
państwo członkowskie powinno zwolnić z 
opodatkowania pobieraną z lądu energię 
elektryczną dostarczaną statkom 
zacumowanym w porcie. Okres stosowania 
takiego odstępstwa powinien być 
wystarczająco długi, aby nie zniechęcać 
operatorów portów do przeprowadzania 
niezbędnych inwestycji, a jednocześnie 
odstępstwo to powinno być ograniczone w
czasie, tak by jego utrzymanie, w pełni lub 
częściowo, podlegało nowej decyzji 
przyjętej w odpowiednim czasie.

(19) Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do zwolnienia 
z opodatkowania paliwa 
wykorzystywanego do żeglugi na wodach 
Wspólnoty, a także energii elektrycznej 
produkowanej na pokładzie statku, w tym 
statku zacumowanego w porcie. Ponadto 
państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
takie korzystne traktowanie na wody 
śródlądowe. W celu stworzenia pierwszej 
zachęty do rozwijania i stosowania takiej 
technologii, do czasu przyjęcia bardziej 
kompleksowych ram w tej dziedzinie, 
państwo członkowskie powinno zwolnić z 
opodatkowania pobieraną z lądu energię 
elektryczną dostarczaną statkom 
zacumowanym w porcie. Okres stosowania 
takiego odstępstwa zarówno do portów 
morskich, jak i śródlądowych powinien 
być wystarczająco długi, aby nie 
zniechęcać operatorów portów do 
przeprowadzania niezbędnych inwestycji, a 
jednocześnie odstępstwo to powinno być 
ograniczone w czasie, tak by jego 
utrzymanie, w pełni lub częściowo, 
podlegało nowej decyzji przyjętej w 
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odpowiednim czasie.

Or. nl

Poprawka 88
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera.

Or. en

Poprawka 89
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy (20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
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2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.

2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. 
Władze krajowe powinny jasno 
zdefiniować i ściśle monitorować poprawę 
efektywności energetycznej. Co do 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura zapewniająca postępy pod względem efektywności energetycznej musi być surowa 
i szczegółowa, aby umożliwiała osiągnięcie konkretnych wyników. Ulgi podatkowe powinny 
być przyznawane wyłącznie na podstawie zweryfikowanej poprawy efektywności 
energetycznej. W tym kontekście potrzebne są jasne i solidne ramy krajowe.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
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handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.

handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opcjonalnego opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 traktowanie 
wymienionych sektorów powinno być 
zgodne z przepisami obowiązującymi 
sektory przemysłu.

Or. en

Poprawka 91
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE, a mianowicie zarówno ich 
wkład w osiągnięcie bilansu CO2, jak i ich 
niższą zawartość energii na jednostkę w 
porównaniu z niektórymi konkurującymi 
paliwami kopalnymi. W konsekwencji 
przepisy zawarte w dyrektywie 
2003/96/WE zezwalające na obniżki lub 
zwolnienia dla tych paliw powinny zostać 
usunięte w perspektywie 
średnioterminowej. W okresie 
przejściowym należy zapewnić, by 
przepisy te były stosowane spójnie z 
przepisami ogólnymi wprowadzonymi 
niniejszą dyrektywą. Biopaliwa i biopłyny 

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju, a 
mianowicie zarówno ich wkład w 
osiągnięcie bilansu CO2, jak i ich niższą 
zawartość energii na jednostkę w 
porównaniu z niektórymi konkurującymi 
paliwami kopalnymi. Kryteria 
zrównoważonego rozwoju obowiązujące w 
odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE są określone w art. 
17 wspomnianej dyrektywy i zostaną także 
ustanowione w odniesieniu do innych 
produktów biomasy na podstawie wniosku 
Komisji. W konsekwencji przepisy zawarte 
w dyrektywie 2003/96/WE zezwalające na 
obniżki lub zwolnienia dla tych paliw 
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zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i)
dyrektywy 2009/28/WE powinny zatem 
być objęte dodatkowymi ulgami 
podatkowymi stosowanymi przez państwa 
członkowskie, jeżeli spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 wspomnianej dyrektywy.

powinny zostać usunięte w perspektywie 
średnioterminowej. W okresie 
przejściowym należy zapewnić, by 
przepisy te były stosowane spójnie z 
przepisami ogólnymi wprowadzonymi 
niniejszą dyrektywą. Biopaliwa i biopłyny 
powinny zatem być objęte dodatkowymi 
ulgami podatkowymi stosowanymi przez 
państwa członkowskie, jeżeli spełniają one 
kryteria swojego zrównoważonego 
rozwoju. Inne produkty biomasy, jak tylko 
ich konkretne kryteria zrównoważonego 
rozwoju zostaną przyjęte na podstawie 
wniosku Komisji, powinny być objęte 
dodatkowymi ulgami podatkowymi, jeżeli 
spełniają one te nowe kryteria.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju powinny mieć zastosowanie nie tylko do biopaliw i 
biopłynów, lecz także do paliw wytwarzanych ze stałej biomasy. Nierozsądne byłoby 
konsekwentne – jak zostało to określone we wniosku Komisji – preferencyjne traktowanie 
paliw wytwarzanych ze stałej biomasy w sposób niezgodny ze zrównoważonymi rozwojem. 
Biorąc pod uwagę to, że logika dotycząca zrównoważonego rozwoju jest nieco zróżnicowana 
w kontekście stałej biomasy i biopaliw/biopłynów, należy ustanowić konkretne kryteria 
dotyczące stałej biomasy, które następnie należy uwzględnić w ramach przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 92
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE, a mianowicie zarówno ich 
wkład w osiągnięcie bilansu CO2, jak i ich 
niższą zawartość energii na jednostkę w 
porównaniu z niektórymi konkurującymi 

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE, a mianowicie zarówno ich 
wkład w osiągnięcie bilansu CO2, jak i ich 
niższą zawartość energii na jednostkę w 
porównaniu z niektórymi konkurującymi 
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paliwami kopalnymi. W okresie 
przejściowym należy zapewnić, by 
przepisy te były stosowane spójnie z 
przepisami ogólnymi wprowadzonymi 
niniejszą dyrektywą. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE powinny zatem
być objęte dodatkowymi ulgami 
podatkowymi stosowanymi przez państwa 
członkowskie, jeżeli spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 wspomnianej dyrektywy.

paliwami kopalnymi. W okresie 
przejściowym należy zapewnić, by 
przepisy te były stosowane spójnie z 
przepisami ogólnymi wprowadzonymi 
niniejszą dyrektywą. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE powinny zatem 
być objęte dodatkowymi ulgami 
podatkowymi stosowanymi przez państwa 
członkowskie, jeżeli spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 wspomnianej dyrektywy. Zgodnie z art. 
17 dyrektywy 2009/28/WE oznacza to, że 
ulgi podatkowe dla biopaliw i biopłynów, 
które przewidują ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35%, 
powinny obowiązywać jedynie do końca 
roku 2016. Od roku 2017 limit powinien 
wynosić 50%, a od roku 2018 – 60%.

Or. nl

Poprawka 93
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE, a mianowicie zarówno ich 
wkład w osiągnięcie bilansu CO2, jak i ich 
niższą zawartość energii na jednostkę w 
porównaniu z niektórymi konkurującymi 
paliwami kopalnymi. W konsekwencji 
przepisy zawarte w dyrektywie 
2003/96/WE zezwalające na obniżki lub 
zwolnienia dla tych paliw powinny zostać 
usunięte w perspektywie 
średnioterminowej. W okresie 

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE, a mianowicie zarówno ich 
wkład w osiągnięcie bilansu CO2, jak i
niższą zawartość energii na jednostkę 
biopaliw płynnych w porównaniu z 
niektórymi konkurującymi paliwami 
kopalnymi. W konsekwencji przepisy 
zawarte w dyrektywie 2003/96/WE 
zezwalające na obniżki lub zwolnienia dla 
tych paliw powinny zostać usunięte w 
perspektywie średnioterminowej. W 
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przejściowym należy zapewnić, by 
przepisy te były stosowane spójnie 
z przepisami ogólnymi wprowadzonymi 
niniejszą dyrektywą. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE powinny zatem 
być objęte dodatkowymi ulgami 
podatkowymi stosowanymi przez państwa 
członkowskie, jeżeli spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 wspomnianej dyrektywy.

okresie przejściowym należy zapewnić, by 
przedmiotowe przepisy były stosowane 
spójnie z przepisami ogólnymi 
wprowadzonymi niniejszą dyrektywą. 
Biopaliwa i biopłyny zdefiniowane w art. 2 
lit. h) oraz i) dyrektywy 2009/28/WE 
powinny zatem być objęte dodatkowymi 
ulgami podatkowymi stosowanymi przez 
państwa członkowskie, jeżeli spełniają one 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy. W odniesieniu do biometanu 
zawartość energii na jednostkę jest taka 
sama jak w przypadku gazu ziemnego. 
Biorąc pod uwagę to, że biometan 
wprowadzany do sieci gazu ziemnego 
pomaga zwiększyć udział źródeł 
odnawialnych, biometan zostanie 
zwolniony z opodatkowania w związku z 
zawartością CO2 i energii, pod 
warunkiem że będzie produkowany 
zgodnie z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Biometan jest jednym z głównych filarów umożliwiających obowiązkowe osiągnięcie do 2020 
r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Dzięki takiemu samemu składowi 
cząsteczkowemu nie ma ograniczeń w mieszaniu gazu ziemnego z biometanem. Gaz ziemny i 
biometan są jedynymi dostępnymi alternatywnymi możliwościami o niższych emisjach w 
stosunku do paliw ropopochodnych. Dlatego też biometan należy zwolnić z opodatkowania 
powiązanego z zawartością CO2 i energią.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wobec braku ściślejszej harmonizacji 
w obszarze paliw do ogrzewania 
stosowanych do celów handlowych 

(22) Wobec braku ściślejszej harmonizacji 
w obszarze paliw do ogrzewania 
stosowanych do celów handlowych 
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państwa członkowskie, w których 
obowiązują poziomy opodatkowania 
wyższe od minimalnych poziomów 
określonych w tym zakresie, powinny 
nadal mieć możliwość stosowania 
pewnych obniżek. Obowiązujące warunki 
powinny wprowadzać rozróżnienie między 
ogólnym opodatkowaniem zużycia energii 
i opodatkowaniem związanym z emisjami
CO2, ponieważ te dwa składniki 
ukierunkowane są na osiągnięcie różnych 
celów. Ponadto należy jasno zaznaczyć, że 
odniesienia do systemów zezwoleń 
handlowych w art. 17 dyrektywy 
2003/96/WE nie obejmują unijnego 
systemu wynikającego z dyrektywy 
2003/87/WE.

państwa członkowskie, w których 
obowiązują poziomy opodatkowania 
wyższe od minimalnych poziomów 
określonych w tym zakresie, powinny 
nadal mieć możliwość stosowania 
pewnych obniżek. Ponadto należy jasno 
zaznaczyć, że odniesienia do systemów 
zezwoleń handlowych w art. 17 dyrektywy 
2003/96/WE nie obejmują unijnego 
systemu wynikającego z dyrektywy 
2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 95
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy uaktualnić wykaz produktów 
energetycznych zawarty w art. 2 ust. 1 i art. 
20 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE, tak by 
włączyć do niego niektóre biopaliwa w 
celu zapewnienia jednolitego i 
standardowego traktowania tych biopaliw, 
natomiast w art. 2 ust. 5 dyrektywy 
2003/96/WE należy wprowadzić 
odniesienie do obowiązującej obecnie 
wersji nomenklatury scalonej. Biorąc pod 
uwagę związane z nimi ryzyko uchylania 
się od opodatkowania, unikania 
opodatkowania lub nadużyć produkty 
objęte kodem CN 3811 powinny podlegać 
przepisom dotyczącym kontroli i 
przemieszczania zawartym w dyrektywie 
2008/118/WE.

(25) Należy uaktualnić wykaz produktów 
energetycznych zawarty w art. 2 ust. 1 i art. 
20 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE, tak by 
włączyć do niego niektóre biopaliwa w 
celu zapewnienia jednolitego i
standardowego traktowania tych biopaliw, 
natomiast w art. 2 ust. 5 dyrektywy 
2003/96/WE należy wprowadzić 
odniesienie do obowiązującej obecnie 
wersji nomenklatury scalonej. Biorąc pod 
uwagę związane z nimi ryzyko uchylania 
się od opodatkowania, oszustw 
podatkowych lub nadużyć produkty objęte 
kodem CN 3811 powinny podlegać 
przepisom dotyczącym kontroli i 
przemieszczania zawartym w dyrektywie 
2008/118/WE.
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Poprawka 96
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Zjawiska uchylania się od 
opodatkowania w postaci „turystyki 
paliwowej” w komercyjnym transporcie 
drogowym oraz „tankeringu” (unikanie 
tankowania paliwa w drogich portach 
lotniczych) w komercyjnym lotnictwie 
powodują zakłócenia rynku wewnętrznego 
i sprawiają, że dla poszczególnych państw 
członkowskich niekorzystne jest
stosowanie poziomów opodatkowania, 
które są wyższe niż w innych krajach. 
Jednym ze sposobów rozwiązania tych 
problemów mogłoby być całkowite lub 
częściowe przejście z obecnego systemu 
opodatkowania ilości odpowiednich paliw 
zakupionych w danym kraju na system 
opodatkowania tych paliw na podstawie 
ilości faktycznie zużywanych na 
terytorium każdego państwa 
członkowskiego. Aby uzyskać lepszy obraz 
tego alternatywnego rozwiązania, Komisja 
powinna przedstawić sprawozdanie na 
temat wykonalności oraz oczekiwanych
skutków takiej zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Amerykański model IFTA pokazuje, że te problemy można rozwiązać w sposób rozsądny 
poprzez opodatkowanie paliwa zużywanego – a nie sprzedawanego – na terenie 
poszczególnych obszarów administracyjnych (państwo członkowskie). W związku z tym 
rozsądne byłoby upoważnienie Komisji do szczegółowego zbadania możliwości zastosowania 
tego modelu w określonej formie jako podstawy podobnego systemu w UE.
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Poprawka 97
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Sprawozdanie to powinno również 
obejmować ocenę oddziaływania na 
wyznaczanie politycznych priorytetów 
przemysłowych w ramach europejskiego 
przemysłu samochodowego 
ukierunkowanego na wykorzystywanie 
ekologicznych, energooszczędnych i 
konwencjonalnych silników spalinowych, 
a także na osiągnięcie celów UE w 
zakresie zmniejszenia emisji CO2 w 
odniesieniu do samochodów osobowych.
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów, natomiast krajowe 
warunki wdrożenia podlegają kontroli pod 
kątem jasności i jednoznaczności oraz 
przejrzystości dla wszystkich 
konsumentów. Do dnia 1 stycznia 2016 r. 
Komisja powinna ponadto przedłożyć 
kolejny wniosek dotyczący harmonizacji i
zmiany podatków od kupna i rejestracji 
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samochodów osobowych oraz rocznych 
podatków z tytułu posiadania 
samochodów osobowych wyłącznie w 
odniesieniu do emisji CO2 wytwarzanych 
przez pojazdy.

Or. de

Poprawka 98
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

Or. en

Poprawka 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel



PE475.931v01-00 68/152 AM\883480PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Sprawozdanie to powinno obejmować 
przegląd obowiązujących przepisów 
podatkowych zawartych w dwustronnych 
umowach o komunikacji lotniczej. Wykaz 
sektorów lub podsektorów uznanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji podlega przeglądowi w regularnych 
odstępach czasu, w szczególności 
uwzględniając dostępność nowych 
dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Proponując przygotowanie sprawozdania obejmującego uzasadnienie zwolnienia z 
opodatkowania paliwa wykorzystywanego do celów żeglugi powietrznej i morskiej, Komisja 
pośrednio przyznaje, że są to kwestie problematyczne, lecz odkłada je na później. UE powinna 
jednak uwzględnić te kwestie teraz, jeśli chce być wiarygodna w kontekście osiągnięcia 
swojego celu, który polega na przekształceniu unijnego systemu transportowego w system 
oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Urealnienie cen jest niezbędnym warunkiem 
osiągnięcia tego celu.

Poprawka 100
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej.
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

(28) Co trzy lata, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej.
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji sporządza się i poddaje się 
regularnemu przeglądowi, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów. 

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i instalacji narażonych na ryzyko ucieczki emisji w 
rzeczywistości nie uzasadnia szczegółowych przepisów, ale wykaz nadal powinien być 
sporządzany. W związku z tym państwa członkowskie mogłyby zrekompensować poprzez 
pomoc państwa wykazane ryzyko ucieczki emisji dla sektorów energochłonnych z powodu 
opodatkowania energii.

Poprawka 101
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz (28) Co trzy lata, przy czym po raz 
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pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy 
Komisji, obejmujące w szczególności 
minimalny poziom opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 w świetle 
zmian obowiązującej w UE ceny rynkowej 
uprawnień do emisji, wpływ innowacji i 
rozwoju technologicznego, wpływ na 
szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe 
emisje inne niż emisje CO2 oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej. Wykaz sektorów 
lub podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi przedkładać sprawozdania dotyczące stosowania przedmiotowej dyrektywy 
częściej niż co pięć lat, aby zapewnić odpowiednio częste uaktualnianie niniejszej dyrektywy 
w związku z szybkim rozwojem technologicznym oraz rozwojem sytuacji politycznej w tej 
dziedzinie. Sprawozdania powinny być przedstawiane także Parlamentowi. W ramach 
poprawiania przedmiotowej dyrektywy należy zwrócić szczególną uwagę na problemy 
związane z emisjami innymi niż emisje CO2, np. emisje NOx. Ważne jest zwrócenie uwagi na 
szerszy wpływ wykorzystywania paliw silnikowych i paliw do ogrzewania na środowisko 
naturalne.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
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powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opcjonalnego opodatkowania związanego 
z emisjami CO2 w świetle zmian 
obowiązującej w UE ceny rynkowej 
uprawnień do emisji, wpływ innowacji i 
rozwoju technologicznego oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej. Wykaz sektorów 
lub podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

Or. en

Poprawka 103
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zważywszy, że cele proponowanego 
działania, w szczególności zapewnienie 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w kontekście nowych 
wymogów w dziedzinie energii i ochrony 
środowiska, nie mogą zostać zrealizowane 
w sposób zadowalający przez państwa 
członkowskie, mogą zatem zostać 
skuteczniej zrealizowane na poziomie 
unijnym, Unia może przyjąć środki, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, o której 
mowa w art. 5 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia 

skreślony
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tych celów.

Or. en

Poprawka 104
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
powinna przedstawić wniosek w sprawie 
uwzględnienia w niniejszej dyrektywie 
minimalnej stawki podatku dla jądrowych 
prętów paliwowych wykorzystywanych do 
produkcji energii elektrycznej oraz 
dodania jądrowych prętów paliwowych do 
produktów energetycznych określonych w 
niniejszej dyrektywie. Nie narusza to 
postanowień dotyczących okresów 
stopniowego wycofywania ustanowionych 
w państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Ten przegląd przedmiotowej dyrektywy nie obejmuje kwestii paliw jądrowych. Jednak 
niekorzystne skutki związane z wykorzystaniem energii jądrowej, potencjalne ryzyko w 
przypadku awarii jądrowej, a także wymóg zapewnienia równych szans wymagają 
uwzględnienia w przedmiotowej dyrektywie minimalnej stawki opodatkowania prętów 
paliwowych. Ta minimalna stawka podatku powinna odpowiadać finansowej przewadze paliw 
jądrowych w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej wynikającym z działania systemu 
handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 105
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31b) Nie później niż sześć miesięcy po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna przedkłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie warunków wstępnych, jakie 
niektóre lub wszystkie państwa 
członkowskie muszą spełnić, aby przejść z 
systemu opodatkowania paliw 
transportowych na podstawie paliwa 
wykorzystywanego zamiast – jak ma to 
miejsce obecnie – paliwa tankowanego. W 
razie potrzeby sprawozdanie jest 
uzupełnione wnioskami dotyczącymi 
zmiany prawa UE i obejmuje całościowe 
oceny wpływu na pomocniczość w 
zakresie podatków, emisje gazów 
cieplarnianych, niezależność energetyczną 
i wzrost gospodarczy.

Or. en

Uzasadnienie

W celu rozwiązania problemu turystyki paliwowej należy rozważyć możliwość opodatkowania 
zużywanego paliwa zgodnie z amerykańskim modelem IFTA.

Poprawka 106
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywę 2003/96/WE,

(32) Należy zatem zmienić dyrektywę 
2003/96/WE, uwzględniając, w 
stosownych przypadkach, po roku 2015 
sprawozdanie z pierwszej oceny Komisji, 
które powinno odzwierciedlać należycie 
uzasadnione potrzeby państw 
członkowskich w zakresie opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej,
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Or. en

Poprawka 107
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
podatki na produkty energetyczne i 
energię elektryczną zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
przepisy ramowe Unii dotyczące 
opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej. 
Określa ona zbiór obowiązujących 
przepisów, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać przy nakładaniu 
podatków krajowych w tych dziedzinach. 
Wyznacza ona także definicję i strukturę 
odniesienia dla poszczególnych paliw, 
minimalne poziomy opodatkowania, 
zasady dotyczące wzajemnych powiązań 
stawek podatkowych oraz ich 
uaktualniania, system koordynacji 
opodatkowania energii z unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji, uzgodnienia dotyczące różnych 
okresów stopniowego wycofywania oraz 
zwolnień, a także przepisy dotyczące 
sposobu, w jaki prawodawstwo w tej 
dziedzinie powinno się dalej rozwijać.

Or. en

Uzasadnienie

Uszczegółowienie ustępu pierwszego, w którym określa się cel i treść przedmiotowej 
dyrektywy, zwiększa czytelność i zrozumiałość całego tekstu legislacyjnego.

Poprawka 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
rozróżnienie na opodatkowanie związane z 
emisjami CO2 i ogólne opodatkowanie 
zużycia energii.

2. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić rozróżnienie pomiędzy dwoma 
różnymi elementami opodatkowania: 
obowiązkowym ogólnym opodatkowaniem
zużycia energii i opcjonalnym 
opodatkowaniem związanym z emisjami 
CO2.

Or. en

Poprawka 109
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
rozróżnienie na opodatkowanie związane z 
emisjami CO2 i ogólne opodatkowanie 
zużycia energii.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
rozróżnienie na opodatkowanie związane z 
emisjami CO2 i ogólne opodatkowanie 
zużycia energii, stopniowo przenosząc 
obciążenie podatkowe na paliwa kopalne 
mniej przyjazne dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Obciążenie podatkowe powinno być przenoszone na paliwa kopalne stopniowo, tak aby 
państwa członkowskie miały wystarczającą ilość czasu na dostosowanie do zmian 
przewidzianych w ramach opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Poprawka 110
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 
obliczane jest w EUR/t emisji CO2 w 
oparciu o referencyjne wskaźniki emisji 
CO2 określone w pkt 11 załącznika I do 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy, w 
przypadku biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, obowiązują 
wyłącznie, jeżeli dany produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli piopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 
lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 
paliw, które nie zostały wytworzone z 
biomasy, obliczane jest w EUR/t emisji 
CO2 w oparciu o referencyjne wskaźniki 
emisji CO2 określone w pkt 11 załącznika 
I do decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 
18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy 
obowiązują wyłącznie, jeżeli dany produkt 
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli biopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 
lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania. 
Zwolnienie to powinno mieć jeszcze 
bardziej ograniczony charakter zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2009/28/WE w 
sprawie zmniejszenia emisji CO2.
Oznaczałoby to, że zwolnienia z 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 dla biopaliw i biopłynów, które 
przewidują ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 35%, 
powinny obowiązywać jedynie do końca 
2016 r. Od 2017 r. limit powinien wynosić 
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50%, a od 2018 r. – 60%.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim nie powinno się uniemożliwiać nakładania podatków związanych z 
emisjami CO2 na paliwa wytwarzane z biomasy, jeśli paliwa te nie spełniają kryteriów 
zrównoważonego rozwoju określonych w dyrektywie 2009/28/WE.

Poprawka 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 
obliczane jest w EUR/t emisji CO2 w 
oparciu o referencyjne wskaźniki emisji 
CO2 określone w pkt 11 załącznika I do 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy, w 
przypadku biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, obowiązują 
wyłącznie, jeżeli dany produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli piopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 
paliw, które nie zostały wytworzone z 
biomasy, obliczane jest w EUR/t emisji 
CO2 w oparciu o referencyjne wskaźniki 
emisji CO2 określone w pkt 11 załącznika 
I do decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 
18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy 
obowiązują wyłącznie, jeżeli dany produkt 
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli biopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 
lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
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lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

minimalne poziomy opodatkowania. 
Zwolnienie to powinno mieć jeszcze 
bardziej ograniczony charakter zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2009/28/WE, które 
przewidują, że zwolnienie z 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 biopaliw i biopłynów, które 
przyczyniają się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych o co najmniej 35%, 
powinno obowiązywać jedynie do końca 
2016 r. Od 2017 r. limit powinien wynosić 
50%, a od 2018 r. – 60%.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodów, dla których UE nie powinna zezwalać państwom członkowskim na 
stosowanie podatków związanych z emisjami CO2 w odniesieniu do paliw wytwarzanych z 
biomasy. Przepisy dotyczące opodatkowania związanego z emisjami CO2 należy dostosować 
do kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 
obliczane jest w EUR/t emisji CO2 w 
oparciu o referencyjne wskaźniki emisji 
CO2 określone w pkt 11 załącznika I do 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 

W przypadku wprowadzenia opcjonalnego 
elementu związanego z emisjami CO2 
opodatkowanie obliczane jest w EUR/t 
emisji CO2 w oparciu o referencyjne 
wskaźniki emisji CO2 określone w pkt 11 
załącznika I do decyzji Komisji 
2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. 
ustanawiającej wytyczne dotyczące 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
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produktów wytworzonych z biomasy, w 
przypadku biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, obowiązują 
wyłącznie, jeżeli dany produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli piopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 
lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy, w 
przypadku biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, obowiązują 
wyłącznie, jeżeli dany produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli piopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 
lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

Or. en

Poprawka 113
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2
obliczane jest w EUR/t emisji CO2 w 
oparciu o referencyjne wskaźniki emisji 
CO2 określone w pkt 11 załącznika I do 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub
produktów wytworzonych z biomasy, w 
przypadku biopaliw i biopłynów 

Opodatkowanie związane z emisjami CO2
obliczane jest w EUR/t emisji CO2 w 
oparciu o referencyjne wskaźniki emisji 
CO2 określone w pkt 11 załącznika I do 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla produktów 
wytworzonych z biomasy, w przypadku 
biopaliw i biopłynów zdefiniowanych w 
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zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, obowiązują 
wyłącznie, jeżeli dany produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli piopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 
lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

art. 2 lit. h) oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, 
obowiązują wyłącznie, jeżeli dany produkt 
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jeżeli piopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują referencyjny wskaźniki emisji CO2 
dla równoważnego paliwa do ogrzewania 
lub paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do biomasy stałej nie obowiązują jeszcze żadne kryteria zrównoważonego 
rozwoju.

Poprawka 114
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne opodatkowanie zużycia energii 
obliczane jest w EUR/GJ w oparciu o 
wartość opałową netto produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W odniesieniu do biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy za wartości 
referencyjne przyjmuje się wartości 

Ogólne opodatkowanie zużycia energii 
obliczane jest w EUR/GJ w oparciu o 
wartość opałową netto produktów 
energetycznych i energii elektrycznej
zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W odniesieniu do produktów
wytworzonych z biomasy, za wartości 
referencyjne przyjmuje się wartości 
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określone w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Jednakże w odniesieniu do 
biopaliw i biopłynów zdefiniowanych w 
art. 2 lit. h) oraz i) dyrektywy 2009/28/WE 
wspomniane wartości referencyjne 
obowiązują wyłącznie, jeśli produkty te 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy. W takim przypadku 
obowiązują one zarówno do paliw 
silnikowych, jak i paliw do ogrzewania. 
Jeżeli biopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują wartości referencyjne dla 
równoważnego paliwa do ogrzewania lub 
paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

określone w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Jednakże w odniesieniu do 
biopaliw i biopłynów zdefiniowanych w 
art. 2 lit. h) oraz i) dyrektywy 2009/28/WE 
wspomniane wartości referencyjne 
obowiązują wyłącznie, jeśli produkty te 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy. W takim przypadku 
obowiązują one zarówno do paliw 
silnikowych, jak i paliw do ogrzewania. 
Jeżeli biopaliwa i biopłyny nie spełniają 
tych kryteriów, państwa członkowskie 
stosują wartości referencyjne dla 
równoważnego paliwa do ogrzewania lub 
paliwa silnikowego, w odniesieniu do 
którego w niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do biomasy stałej nie obowiązują jeszcze żadne kryteria zrównoważonego 
rozwoju.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, przepisy 
niniejszej dyrektywy obowiązują zarówno 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, jak i do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii.

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, przepisy 
niniejszej dyrektywy obowiązują zarówno 
do ogólnego opodatkowania zużycia 
energii, jak i do opodatkowania 
związanego z emisjami CO2, o ile państwo 
członkowskie wprowadziło tego rodzaju 
element opodatkowania.

Or. en



PE475.931v01-00 82/152 AM\883480PL.doc

PL

Poprawka 116
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nie później niż rok po przyjęciu 
niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia 
wniosek dotyczący ustanowienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do produktów biomasy innych niż
biopaliwa lub biopłyny. Niezwłocznie po 
przyjęciu tego wniosku referencyjne 
wskaźniki emisji CO2 określone w pkt 11 
załącznika I do decyzji Komisji 
2007/589/WE oraz referencyjne wartości 
opałowe netto określone w załączniku III 
do dyrektywy 2009/28 obowiązują w 
przypadku produktów biomasy innych niż 
biopaliwa lub biopłyny wyłącznie pod 
warunkiem, że dany produkt spełnia nowe 
kryteria zrównoważonego rozwoju. Jeżeli 
tego rodzaju produkty biomasy nie 
spełniają tych kryteriów, państwa 
członkowskie stosują referencyjny 
wskaźnik emisji CO2 oraz referencyjną 
wartość opałową netto dla równoważnego 
paliwa do ogrzewania lub paliwa 
silnikowego, w odniesieniu do którego w 
niniejszej dyrektywie określono 
minimalne poziomy opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju powinny mieć zastosowanie nie tylko do biopaliw i 
biopłynów, lecz także do paliw wytwarzanych ze stałej biomasy. Nierozsądne byłoby 
konsekwentne – jak zostało to określone we wniosku Komisji – preferencyjne traktowanie 
paliw wytwarzanych ze stałej biomasy w sposób niezgodny ze zrównoważonymi rozwojem. 
Biorąc pod uwagę to, że logika dotycząca zrównoważonego rozwoju jest nieco zróżnicowana 
w kontekście stałej biomasy i biopaliw/biopłynów, należy ustanowić konkretne kryteria 
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dotyczące stałej biomasy, które następnie należy uwzględnić w ramach przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 117
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Węglowodory inne niż te wymienione w 
ust. 1, przeznaczone do wykorzystania, 
oferowane na sprzedaż lub 
wykorzystywane jako paliwo do 
ogrzewania, podlegają opodatkowaniu 
według stawek przyjętych dla 
równoważnego produktu energetycznego, 
obliczanych zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3. 
Niniejszy akapit nie ma zastosowania do 
torfu.

Węglowodory inne niż te wymienione w 
ust. 1, przeznaczone do wykorzystania, 
oferowane na sprzedaż lub 
wykorzystywane jako paliwo do 
ogrzewania, podlegają opodatkowaniu 
według stawek przyjętych dla 
równoważnego produktu energetycznego, 
obliczanych zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy obrać spójne podejście w stosunku do wszystkich produktów energetycznych.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2, 
z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 lit. d) 
niniejszej dyrektywy, obowiązuje do 

Opcjonalne opodatkowanie związane z 
emisjami CO2, z zastrzeżeniem art. 14 ust.
1 lit. d) niniejszej dyrektywy, obowiązuje 
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zastosowań produktów energetycznych 
stanowiących źródło emisji dwutlenku 
węgla z urządzeń w rozumieniu art. 3 lit. e) 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, 
niezależnie od tego, czy urządzenia te 
osiągają wartości progowe wskazane w 
załączniku I do wspomnianej dyrektywy.

do zastosowań produktów energetycznych 
stanowiących źródło emisji dwutlenku 
węgla z urządzeń w rozumieniu art. 3 lit. e) 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, 
niezależnie od tego, czy urządzenia te 
osiągają wartości progowe wskazane w 
załączniku I do wspomnianej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 119
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 2 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby bezpośrednie i pośrednie 
wykorzystanie produktów energetycznych 
przez instalacje w rozumieniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE z dnia 13 października 2003 
r. lub bezpośrednie i pośrednie 
wykorzystanie produktów energetycznych 
przez instalacje, które są opodatkowane w 
związku z krajowymi środkami redukcji 
CO2, nie podlegało podwójnemu 
opodatkowaniu lub podwójnym 
regulacjom.

Or. de

Poprawka 120
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
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Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– podwójnego zastosowania produktów 
energetycznych

– przemysłu energochłonnego oraz 
podwójnego zastosowania produktów 
energetycznych

Or. en

Uzasadnienie

Wskazane jest doprecyzowanie w treści dyrektywy tego, że nie ma ona zastosowania do 
przemysłu energochłonnego, co zapewni na mocy dyrektywy jednakowe traktowanie 
wszystkich sektorów energochłonnych.

Poprawka 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 3 – litera b) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odpadów wykorzystywanych jako paliwa 
zastępcze lub podlegających termicznemu 
odzyskowi zgodnie z art. 3 ust. 15 w 
połączeniu z załącznikiem II R1 do 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylającej niektóre dyrektywy. 

Or. de

Uzasadnienie

Opodatkowanie energii pochodzącej z odpadów podlegających odzyskowi termicznemu, tzn. 
takich odpadów, których wartość energetyczna uwolniona w trakcie procesu spalania jest 
rozsądnie wykorzystywana oraz które w ten sposób zastępują kopalne surowce energetyczne i 
przyczyniają się do ochrony zasobów, jest sprzeczne z dążeniem do efektywnego korzystania z 
zasobów oraz z przepisami dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE).
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Poprawka 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do opodatkowania 
związanego z emisjami CO2, zgodnie z art. 
1 ust. 2 akapit drugi, w momencie 
przekazania do wykorzystania;

a) w odniesieniu do opcjonalnego
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi, w 
momencie przekazania do wykorzystania;

Or. en

Poprawka 123
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy w 
załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

skreślony

Do celów akapitu pierwszego każde 
zastosowanie, w odniesieniu do którego 
określono minimalny poziom 
opodatkowania odpowiednio w tabelach 
A, B i C w załączniku I, uważane jest za
pojedyncze zastosowanie.
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Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy w 
załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

skreślony

Do celów akapitu pierwszego każde 
zastosowanie, w odniesieniu do którego 
określono minimalny poziom 
opodatkowania odpowiednio w tabelach 
A, B i C w załączniku I, uważane jest za 
pojedyncze zastosowanie.

Or. en

Poprawka 125
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla zwolnień, zróżnicowań 
i obniżek przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, w przypadku gdy w załączniku 
I dla danego zastosowania przewidziano 
takie same minimalne poziomy 
opodatkowania, państwa członkowskie 
zapewniają ustalenie takich samych 
poziomów opodatkowania dla produktów 
przeznaczonych do tego zastosowania. Nie 
naruszając przepisów art. 15 ust. 1 lit. i), 
w odniesieniu do paliw silnikowych, o 
których mowa w tabeli A w załączniku I, 
przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2023 r.

skreślony

Or. de

Poprawka 126
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy w 
załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

skreślony

Or. en
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Poprawka 127
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, obowiązek ten stosuje się w 
pełni od dnia 1 stycznia 2028 r., a do tego 
czasu będzie stopniowo wprowadzany w 
dwóch etapach:
a) od dnia 1 stycznia 2018 r. państwa 
członkowskie zapewniają to, aby krajowe 
minimalne poziomy opodatkowania 
poszczególnych paliw silnikowych były nie 
więcej niż 20% niższe niż któregokolwiek z 
pozostałych paliw silnikowych;
b) od dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie zapewniają to, aby taki sam 
poziom opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 obowiązywał dla wszystkich 
paliw silnikowych oraz aby krajowy 
minimalny poziom ogólnego 
opodatkowania zużycia energii dla 
poszczególnych paliw silnikowych był nie 
więcej niż 10% niższy niż dla 
któregokolwiek z pozostałych paliw 
silnikowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Mimo że zasada neutralności paliwowej jest rozsądna i logiczna, jej pełne stosowanie –
zważywszy na podwyżkę podatku od oleju napędowego – wkrótce okazałoby się 
problematyczne dla przemysłu samochodowego, który swoją strategię redukcji emisji oparł w 
znacznym stopniu na energooszczędnych silnikach Diesla. Data graniczna dla paliw 
silnikowych wyznaczona na rok 2023 r. powinna zatem zostać zastąpiona stopniową 
procedurą wprowadzania prowadzącą do pełnej neutralności w roku 2028. Umożliwiłoby do 
producentom samochodów rozsądne dostosowanie swojej działalności.

Poprawka 128
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2028 r.

Or. nl

Poprawka 129
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2028 r.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że zasada neutralności paliwowej jest rozsądna i logiczna, jej pełne stosowanie –
zważywszy na podwyżkę podatku od oleju napędowego – wkrótce okazałoby się 
problematyczne dla przemysłu samochodowego, który swoją strategię redukcji emisji oparł w 
znacznym stopniu na energooszczędnych silnikach Diesla. Umożliwiłoby do producentom 
samochodów rozsądne dostosowanie swojej działalności.

Poprawka 130
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 



PE475.931v01-00 92/152 AM\883480PL.doc

PL

samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje 
najpóźniej od dnia 1 stycznia 2023 r.

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność technologiczna jest kluczowym czynnikiem opłacalności w odniesieniu do 
efektywności energetycznej i zmniejszania emisji CO2. Zasada ta powinna zatem zostać 
zastosowana możliwie jak najszybciej przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych sytuacji w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 131
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w niniejszej dyrektywie – albo dla paliw 
kopalnych i niekopalnych, albo dla 
produktów energetycznych należących do 
jednej z kategorii – dla danego 
zastosowania przewidziano takie same
minimalne poziomy opodatkowania, 
państwa członkowskie zapewniają 
ustalenie takich samych minimalnych 
poziomów opodatkowania dla produktów 
przeznaczonych do tego zastosowania, 
należących do jednej z tych kategorii. Nie 
naruszając przepisów art. 15 ust. 1 lit. i), w 
odniesieniu do paliw silnikowych, o 
których mowa w tabeli A w załączniku I, 
przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2023 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnia to, że minimalne poziomy opodatkowania określone w przedmiotowej dyrektywie w 
odniesieniu do paliw kopalnych i niekopalnych powinny zostać transponowane do przepisów 
krajowych państw członkowskich jako minimalne poziomy opodatkowania.

Poprawka 132
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r. Odstępstwa, o 
których mowa w art. 7, mają zastosowanie 
do transportu handlowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość wprowadzania przez państwa członkowskie niższych stawek dla 
handlowego zastosowania oleju gazowego jako paliwa silnikowego, ponieważ żadne paliwo 
alternatywne nie jest jeszcze dostępne do zastosowania w transporcie handlowym.

Poprawka 133
Gianluca Susta
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez względu na powyższe przepisy przed 
przedłożeniem przez Komisję Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu do roku 
2023 oceny stanu wdrożenia przepisów 
niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą odstąpić od 
jakiegokolwiek podniesienia minimalnych 
poziomów opodatkowania paliw 
silnikowych określonych w tabeli A 
zawartej w załączniku I, która to tabela 
obejmuje takie paliwa jak metan i 
biometan, między innymi w świetle celów 
w zakresie polityki energetycznej, 
przemysłowej i środowiskowej.

Or. it

Poprawka 134
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego każde 
zastosowanie, w odniesieniu do którego 
określono minimalny poziom 
opodatkowania odpowiednio w tabelach 
A, B i C w załączniku I, uważane jest za 
pojedyncze zastosowanie.

skreślony

Or. en
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Poprawka 135
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gazu ziemnego i biometanu 
wykorzystywanych jako paliwa silnikowe 
wyższe minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny 
obowiązywać dopiero po przeprowadzeniu 
do 2023 r. oceny wdrożenia przepisów 
niniejszej dyrektywy odnoszących się do 
poziomu opodatkowania mającego 
zastosowanie do gazu ziemnego 
wykorzystywanego w transporcie 
drogowym. Taka ocena służy, między 
innymi, sprawdzeniu postępów w 
dostępności gazu ziemnego i biometanu, 
rozwoju sieci tankowania w Europie, 
udziału rynkowego pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym w Unii, 
innowacji i rozwoju technologicznego 
biometanu jako paliwa transportowego 
oraz wartości rzeczywistej minimalnego 
poziomu opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Gaz ziemny i biometan mogą być wykorzystywane w istniejących silnikach spalinowych 
wewnętrznego spalania bez ograniczeń, jeśli chodzi o ich mieszanie, ponieważ mają taki sam 
skład cząsteczkowy. Rozwój biometanu jest powiązany z rozwojem pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym i w związku z tym należy zastosować korzystne opodatkowanie, tak aby 
umożliwić rozwój infrastruktury tankowania metanu. Metan, będący alternatywą dla paliw 
ropopochodnych, charakteryzuje się bardzo niskimi emisjami węglowodorów niemetanowych 
(NMHC), cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx), co przyczynia się do poprawy jakości 
powietrza na obszarach miejskich oraz znacznego ograniczenia hałasu i emisji CO2.

Poprawka 136
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co trzy lata 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co trzy lata 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 138
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co trzy lata 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 139
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co trzy lata 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co trzy lata 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
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Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Eurostat.

Or. en

Uzasadnienie

Ten tekst należy przenieść oraz uzupełnić w celu zapewnienia zgodności z innymi zmianami 
zaproponowanymi w tym ustępie.

Poprawka 140
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co trzy lata
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co pięć lat na 
mocy decyzji Rady opartej na zaleceniach 
Komisji i odpowiednich konsultacjach z 
Parlamentem i właściwymi stronami 
zainteresowanymi, tak by uwzględniały 
zmiany zharmonizowanego indeksu cen 
konsumpcyjnych z wyłączeniem energii i 
żywności nieprzetworzonej publikowanego 
przez Eurostat. Komisja publikuje
zmienione minimalne poziomy 
opodatkowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Regularny przegląd minimalnych poziomów ogólnego opodatkowania zużycia energii 
powinien odbywać się co pięć lat, tzn. raz w ciągu kadencji Parlamentu Europejskiego.
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Poprawka 141
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co trzy lata 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie 
podlegają dostosowaniu co sześć lat 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowywanie minimalnych stawek podatkowych co trzy lata byłoby zbyt kłopotliwe. 
Należy zmniejszyć częstotliwość dostosowań.

Poprawka 142
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne poziomy podlegają 
automatycznemu dostosowaniu poprzez 
podwyższenie lub obniżenie kwoty bazowej 
w euro o wskaźnik procentowej zmiany 
indeksu w poprzednich trzech latach 
kalendarzowych. Jeżeli zmiana 

skreślony
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procentowa w czasie od ostatniego 
dostosowania jest niższa niż 0,5%, 
dostosowania nie dokonuje się.

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczne dostosowanie minimalnych poziomów opodatkowania nie powinno 
obowiązywać. Każde dostosowanie powinno opierać się na decyzji Rady.

Poprawka 143
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne poziomy podlegają 
automatycznemu dostosowaniu poprzez 
podwyższenie lub obniżenie kwoty bazowej 
w euro o wskaźnik procentowej zmiany 
indeksu w poprzednich trzech latach 
kalendarzowych. Jeżeli zmiana 
procentowa w czasie od ostatniego 
dostosowania jest niższa niż 0,5%, 
dostosowania nie dokonuje się.

skreślony

Or. en

Poprawka 144
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne poziomy opodatkowania 
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związanego z emisjami CO2 ustanowione 
w niniejszej dyrektywie podlegają 
dostosowaniu – co trzy lata począwszy od 
dnia 1 lipca 2016 r. – do wyższego z 
poniższych dwóch wskaźników:
a) obecna wartość rzeczywista kwoty 
bazowej CO2, obliczana poprzez 
podwyższenie lub obniżenie kwoty bazowej 
w euro o wskaźnik procentowej zmiany w 
poprzednich trzech latach 
kalendarzowych zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat; lub
b) średnia cena CO2 w ramach unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
z 18 miesięcy poprzedzających 
dostosowanie, obliczona zgodnie z wzorem 
określonym przez Komisję na podstawie 
sprawozdania na 2015 r., o którym mowa 
w art. 29.
Nie przeprowadza się dostosowania, jeśli 
zmiana od ostatniego dostosowania ze 
względu na rozwój tych dwóch 
wskaźników byłaby mniejsza niż 0,5%.

Or. en

Uzasadnienie

Ten mechanizm składa się z dwóch części. Po pierwsze indeksacja służy zapewnieniu, że 
minimalny poziom opodatkowania związanego z CO2 nie zostanie faktycznie zmniejszony. 
Ponieważ wybrany wskaźnik wyraźnie wyklucza produkty energetyczne, pomoże to uniknąć 
problemów związanych z inflacją. Po drugie tworzy się równe szanse w związku z emisjami 
CO2 pomiędzy opodatkowaniem energii i systemem handlu uprawnieniami do emisji. Stawka 
minimalna przewidziana w przedmiotowej dyrektywie jest w sposób logiczny powiązana z 
sygnałem cenowym w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Tego rodzaju 
mechanizm ustanawia solidne, przewidywalne i sprawiedliwe zachęty do ograniczania emisji 
CO2 we wszystkich sektorach społeczeństwa.

Poprawka 145
Olle Ludvigsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Unia postanowi, że poziomy emisji 
gazów cieplarnianych powinny zostać 
obniżone do 2020 r. o więcej niż 20% w 
porównaniu z poziomami z 1990 r., 
Komisja, nie później niż trzy miesiące po 
podjęciu tej decyzji, przedstawi 
sprawozdanie na temat tego, które 
wyrównania ujęte w niniejszej dyrektywie 
są pożądane, aby umożliwić osiągnięcie 
nowych celów. Nie później niż sześć 
miesięcy po opublikowaniu tego 
sprawozdania Rada podejmie decyzję o 
sposobie dostosowania kwoty bazowej 
CO2 do nowych okoliczności.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie celów Unii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych należy 
niezwłocznie odzwierciedlić w przedmiotowej dyrektywie poprzez odpowiednie podwyższenie 
kwoty bazowej CO2. Wykluczanie opodatkowania z dążenia do osiągnięcia nowych celów 
byłoby nierozsądne.

Poprawka 146
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje minimalne poziomy 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
oraz opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem tej drobnej poprawki jest zapewnienie zgodności tekstu z innymi zmianami 
zaproponowanymi w tym ustępie.

Poprawka 147
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Punkt 5 – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski (z 
wyłączeniem z taksówek), zbieranie 
odpadów, siły zbrojne i administracja 
publiczna, osoby niepełnosprawne, karetki 
pogotowia;

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski (łącznie z
taksówkami), zbieranie odpadów, siły 
zbrojne i administracja publiczna, osoby 
niepełnosprawne, karetki pogotowia;

Or. en

Poprawka 148
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Punkt 5 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski (z 
wyłączeniem z taksówek), zbieranie 
odpadów, siły zbrojne i administracja 
publiczna, osoby niepełnosprawne, karetki 
pogotowia;

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski (z 
wyłączeniem z taksówek napędzanych 
ropopochodnymi paliwami silnikowymi), 
zbieranie odpadów, siły zbrojne i 
administracja publiczna, osoby 
niepełnosprawne, karetki pogotowia;
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Or. en

Uzasadnienie

Gaz ziemny / biometan jest alternatywą dla paliw ropopochodnych oraz charakteryzuje się 
wyjątkowo niskimi emisjami toksycznych lub rakotwórczych substancji, praktycznie zerowymi 
emisjami pyłu, brakiem emisji reaktywnych węglowodorów, ograniczonymi emisjami NOx 
oraz ograniczonym wytwarzaniem hałasu, co sprawia, że gaz ziemny / biometan jest idealnym 
paliwem silnikowym sprawdzającym się w środowisku miejskim. Zgodnie z raportem grupy 
ekspertów na temat przyszłych paliw transportowych z dnia 25 stycznia 2011 r. metan 
powinno się promować jako jedno z głównych alternatywnych paliw w transporcie miejskim.

Poprawka 149
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Punkt 5 – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski (z 
wyłączeniem z taksówek), zbieranie 
odpadów, siły zbrojne i administracja 
publiczna, osoby niepełnosprawne, karetki 
pogotowia;

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski (z 
wyłączeniem z taksówek), zbieranie 
odpadów, siły zbrojne i administracja 
publiczna, osoby niepełnosprawne, karetki 
pogotowia, wozy strażackie i pojazdy 
policyjne;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą stosować zróżnicowane stawki opodatkowania również w 
odniesieniu do wozów strażackich i pojazdów policyjnych.

Poprawka 150
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r., od dnia 1 
stycznia 2015 r. i od dnia 1 stycznia 2018 
r. dla paliw silnikowych obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela A.

Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów
opodatkowania obowiązujących w
stosunku do paliw silnikowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych powinny być 
ustalane przez Radę stanowiącą jednogłośnie.

Poprawka 151
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą dokonywać 
rozróżnienia między handlowym i 
niehandlowym zastosowaniem oleju 
gazowego wykorzystywanego jako 
materiał pędny, pod warunkiem, że 
przestrzegają minimalnych poziomów 
wspólnotowych.
„Olej gazowy wykorzystywany jako 
materiał pędny do celów handlowych” 
oznacza olej gazowy wykorzystywany jako 
materiał pędny do następujących celów:
a) do przewozu towarów na rachunek 
własny lub cudzy za pomocą pojazdu 
silnikowego lub pojazdu przegubowego 
przeznaczonego wyłącznie do drogowego 
przewozu towarów o maksymalnej 
dopuszczalnej masie całkowitej z 
załadunkiem nie mniejszej niż 7,5 tony;
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b) do regularnego lub okazjonalnego 
przewozu pasażerów za pomocą pojazdu 
silnikowego kategorii M2 lub kategorii 
M3, zgodnie z definicją zawartą w 
dyrektywie Rady 70/156/EWG z dnia 6 
lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do homologacji typu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep”.

Or. nl

Uzasadnienie

Możliwość stosowania przez państwa członkowskie niższego poziomu opodatkowania w 
odniesieniu do handlowego zastosowania oleju gazowego stosowanego jako paliwo silnikowe 
powinna zostać stopniowo wycofana. W celu umożliwienia przedsiębiorstwom transportowym 
dostosowania do nowego systemu podatkowego należy ustanowić okres przejściowy kończący 
się w 2023 r.

Poprawka 152
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wprowadzają 
lub już wprowadziły opłatę – w 
rozumieniu dyrektywy 2011/76/UE – za 
użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
przeznaczone wyłącznie do przewozu 
drogowego towarów, mogą stosować w 
odniesieniu do oleju gazowego 
wykorzystywanego przez te pojazdy 
obniżoną stawkę podatkową pod 
warunkiem zapewnienia zgodności ze 
wspólnotowymi minimalnymi poziomami 
opodatkowania przedstawionymi w tabeli 
A w załączniku I.

Or. de
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Poprawka 153
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dokonywać 
rozróżnienia między handlowym i 
niehandlowym zastosowaniem oleju 
gazowego wykorzystywanego jako 
materiał pędny pod warunkiem, że 
przestrzegają minimalnych poziomów 
unijnych oraz że stawka dla handlowego 
oleju gazowego wykorzystywanego jako 
materiał pędny nie spada poniżej 
krajowego poziomu opodatkowania 
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2003 
r., bez względu na jakiekolwiek odstępstwa 
w tym zakresie ustanowione w niniejszej 
dyrektywie.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwa członkowskie mogły nadal stosować zróżnicowane stawki 
opodatkowania do oleju gazowego wykorzystywanego do celów handlowych. 

Poprawka 154
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dokonywać 
rozróżnienia między handlowym i 
niehandlowym olejem gazowym.
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Do celów niniejszej dyrektywy „handlowy 
olej gazowy wykorzystywany jako materiał 
pędny” oznacza olej gazowy 
wykorzystywany jako materiał pędny do 
następujących celów:
a) transportu towarów na cudzy rachunek 
lub własny za pomocą pojazdu 
silnikowego lub pojazdu przegubowego 
przeznaczonego wyłącznie do drogowego 
przewozu towarów,
b) regularnego lub okazjonalnego 
przewozu pasażerów za pomocą pojazdu 
silnikowego.
Państwa członkowskie umożliwiają 
przewoźnikom handlowym stosowanie 
różnych systemów rachunkowości 
podatkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość wprowadzania przez państwa członkowskie niższych stawek dla 
handlowego zastosowania oleju gazowego jako paliwa silnikowego, ponieważ żadne paliwo 
alternatywne nie jest jeszcze dostępne do zastosowania w transporcie handlowym.

Poprawka 155
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r., od dnia 1 
stycznia 2015 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. 
dla paliw silnikowych obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela A.”

Od dnia 1 stycznia 2013 r., od dnia 1 
stycznia 2015 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. 
dla paliw silnikowych obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela A.”

Państwa członkowskie mogą dokonywać 
rozróżnienia między handlowym i 
niehandlowym zastosowaniem oleju 
gazowego wykorzystywanego jako 
materiał pędny pod warunkiem, że 
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przestrzegają minimalnych poziomów 
unijnych oraz że stawka dla oleju 
gazowego wykorzystywanego jako 
materiał pędny do celów handlowych nie 
spada poniżej krajowego poziomu 
opodatkowania obowiązującego od dnia 1 
stycznia 2003 r., bez względu na 
jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie 
ustanowione w niniejszej dyrektywie.
„Olej gazowy wykorzystywany jako 
materiał pędny do celów handlowych” 
oznacza olej gazowy wykorzystywany jako 
materiał pędny do następujących celów:
a) do przewozu towarów na rachunek 
cudzy lub własny za pomocą pojazdów 
silnikowych lub pojazdów przegubowych 
przeznaczonych wyłącznie do drogowego 
przewozu towarów o maksymalnej 
dopuszczalnej masie całkowitej z 
załadunkiem nie mniejszej niż 7,5 tony;
b) do regularnego lub okazjonalnego 
przewozu pasażerów za pomocą pojazdu 
silnikowego kategorii M2 lub kategorii 
M3, zgodnie z definicją zawartą w 
dyrektywie Rady 70/156/EWG1 z dnia 6 
lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do homologacji typu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep.
____________
1 Dz.U. L 42 z 23.2.1970, s. 1.

Or. fi

Uzasadnienie

W odniesieniu do opodatkowania oleju gazowego należy nadal dopuszczać możliwość 
rozróżniania między zastosowaniem handlowym a zastosowaniem do celów prywatnych. 
Niższy poziom opodatkowania oleju gazowego wykorzystywanego do celów handlowych jest 
istotny pod względem ekonomicznym, ponieważ koszty transportu stanowią znaczącą część 
struktury kosztów działalności gospodarczej, szczególnie w krajach, w których podróżuje się 
na duże odległości.
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Poprawka 156
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla 
produktów wykorzystywanych jako paliwa 
silnikowe do celów określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela B.

1. Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów
opodatkowania obowiązujących w
stosunku do produktów wykorzystywanych 
jako paliwa silnikowe do celów 
określonych w ust. 2 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do produktów wykorzystywanych 
jako paliwa silnikowe powinny być ustalane przez Radę stanowiącą jednogłośnie.

Poprawka 157
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla paliw do 
ogrzewania obowiązują minimalne 
poziomy opodatkowania ustalone w 
załączniku I tabela C.

Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów
opodatkowania obowiązujących w
stosunku do paliw do ogrzewania.

Or. en
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Uzasadnienie

Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw do ogrzewania powinny 
być ustalane przez Radę stanowiącą jednogłośnie.

Poprawka 158
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla energii 
elektrycznej obowiązują minimalne 
poziomy opodatkowania ustalone w 
załączniku I tabela D.

Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów
opodatkowania obowiązujących w
stosunku do energii elektrycznej. 

Or. en

Uzasadnienie

Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do energii elektrycznej powinny być 
ustalane przez Radę stanowiącą jednogłośnie.

Poprawka 159
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W art. 14 wprowadza się następujące 
zmiany:

(11) Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące Artykuł 14
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zmiany:
(i) zdanie wprowadzające otrzymuje 
brzmienie:

Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie zwalniają z opodatkowania
energię elektryczną dostarczaną 
bezpośrednio do statków cumujących 
w portach.

„Poza przepisami ogólnymi określonymi 
w dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych 
zasad dotyczących podatku akcyzowego, 
uchylającej dyrektywę 92/12/EWG(*) 
dotyczącymi zwolnionych zastosowań 
produktów podlegających opodatkowaniu, 
i bez uszczerbku dla innych przepisów 
Unii, państwa członkowskie, na 
warunkach ustanowionych przez nie w 
celu zapewnienia prawidłowego i prostego 
stosowania takich zwolnień oraz 
zapobiegania jakimkolwiek przypadkom 
unikania lub uchylania się od 
opodatkowania lub nadużyciom 
podatkowym, zwalniają z opodatkowania
następujące produkty:
_________
(*) Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12”.
(ii) lit. a) zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:
„Państwa członkowskie mogą jednakże ze 
względów polityki ochrony środowiska, 
innych niż ograniczenie emisji CO2, 
nałożyć na te produkty podatki bez 
konieczności przestrzegania minimalnych 
poziomów opodatkowania ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie”;
(iii) dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu:
d) w odniesieniu do opodatkowania 
związanego z emisjami CO2, produkty 
energetyczne wykorzystywane na potrzeby 
działalności objętej unijnym systemem w 
rozumieniu dyrektywy 2003/87/WE, i nie 
wyłączone z tego systemu;
e) do dnia 31 grudnia 2020 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach”;
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b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku zastosowań określonych 
w ust. 1 lit. a), z wyjątkiem zastosowań do 
produkcji energii elektrycznej na 
pokładzie statku, obowiązuje zwolnienie 
tylko z ogólnego opodatkowania zużycia 
energii”.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość opodatkowania paliwa wykorzystywanego do 
żeglugi powietrznej i morskiej, a także energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji 
energii elektrycznej, ale powinno obowiązywać tymczasowe zwolnienie dla statków 
cumujących w portach.

Poprawka 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litery b) i c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) skreśla się lit. b) i c).

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zniesienie zobowiązania państw członkowskich do zwolnienia z 
opodatkowania paliwa wykorzystywanego do żeglugi powietrznej i morskiej. Ma to ogromne 
znaczenie dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W opracowaniu przygotowanym dla 
Komisji stwierdzono, że „harmonizacja podatków paliwowych i podatku VAT między różnymi 
rodzajami transportu (na poziomie podatków obecnie opłacanych w ramach prywatnego 
transportu drogowego) przyczyniła się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ponad 
10% w porównaniu ze scenariuszem zakładającym utrzymanie się obecnych tendencji”. 
(„Towards the decarbonisation of EU’s transport sector by 2050” [W kierunku 
dekarbonizacji sektora transportowego UE do roku 2050], s. xi)
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Poprawka 161
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) skreśla się lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne byłoby przekształcenie obowiązkowych zwolnień z podatku w odniesieniu do 
transportu lotniczego i morskiego w zwolnienia dobrowolne. Biorąc pod uwagę to, że obecne 
zakazy nie wynikają z przepisów międzynarodowych, niepotrzebnie ograniczają one swobodę 
formułowania polityki krajowej w tych dziedzinach. Wprowadzenie zwolnień dobrowolnych 
umożliwiłoby państwom członkowskim wywiązanie się ze swoich unijnych zobowiązań w 
zakresie klimatu i energii w sposób opłacalniejszy ekonomicznie.

Poprawka 162
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – podpunkt (iib) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) skreśla się lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne byłoby przekształcenie obowiązkowych zwolnień z podatku w odniesieniu do 
transportu lotniczego i morskiego w zwolnienia dobrowolne. Biorąc pod uwagę to, że obecne 
zakazy nie wynikają z przepisów międzynarodowych, niepotrzebnie ograniczają one swobodę 
formułowania polityki krajowej w tych dziedzinach. Wprowadzenie zwolnień dobrowolnych 
umożliwiłoby państwom członkowskim wywiązanie się ze swoich unijnych zobowiązań w 
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zakresie klimatu i energii w sposób opłacalniejszy ekonomicznie.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – punkt (iii)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do opodatkowania 
związanego z emisjami CO2, produkty 
energetyczne wykorzystywane na potrzeby 
działalności objętej unijnym systemem w 
rozumieniu dyrektywy 2003/87/WE, i nie 
wyłączone z tego systemu;

d) w odniesieniu do opcjonalnego
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, produkty energetyczne 
wykorzystywane na potrzeby działalności 
objętej unijnym systemem w rozumieniu 
dyrektywy 2003/87/WE, i nie wyłączone z 
tego systemu;

Or. en

Poprawka 164
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – podpunkt (iii)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) do dnia 31 grudnia 2020 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach.

e) do dnia 31 grudnia 2023 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach morskich 
lub śródlądowych.

Or. nl

Poprawka 165
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – punkt (iii)
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Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) do dnia 31 grudnia 2020 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach.

e) do dnia 31 grudnia 2023 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w energię elektryczną pobieraną z lądu są kosztowne i muszą opierać się na 
przewidywalnych obliczeniach długoterminowych. Zaproponowane wyłączenie obowiązujące 
do 2020 r. jest pod tym względem za krótkie i w związku z tym należy je rozszerzyć. Rok 2023 
jest właściwszym rokiem na to, aby przekształcić to zwolnienie pierwszego etapu w bardziej 
kompleksowe ramy w tej dziedzinie.

Poprawka 166
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – punkt (iii)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) do dnia 31 grudnia 2020 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach.

e) do dnia 31 grudnia 2020 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach morskich 
lub śródlądowych.

Or. en

Poprawka 167
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) skreśla się ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

To skreślenie jest logiczną konsekwencją zaproponowanego skreślenia lit. b) i c) w ust. 1 
przedmiotowego artykułu.

Poprawka 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) skreśla się ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zniesienie uciążliwej procedury, zgodnie z którą państwa 
członkowskie muszą zawierać dwustronne umowy z innymi państwami członkowskimi, jeżeli 
chcą uchylić zwolnienie z opodatkowania paliwa wykorzystywanego do żeglugi powietrznej i 
morskiej w ramach transportu wewnątrz UE. Żadne państwo członkowskie nigdy nie 
zastosowało tej procedury. Dużo właściwsze wydaje się umożliwienie państwom 
członkowskim opodatkowania paliwa na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 169
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dodaje się art. 14a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 14a
1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie zapewniają ulgę podatkową 
dotyczącą opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 w odniesieniu do 
wykorzystywania produktów 
energetycznych przez instalacje należące 
do sektorów lub podsektorów uznanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji.
2. Kwota ulgi podatkowej odpowiada 
średniemu rocznemu zużyciu produktów 
energetycznych, wyrażonemu w 
gigadżulach (GJ), przez instalację w 
okresie referencyjnym, do celów innych 
niż te, o których mowa w art. 7, 
pomnożonemu przez 0,00561 oraz przez 
minimalny poziom opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 określony w 
załączniku I tabela C. Okres referencyjny 
wspomniany w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu obejmuje okres od dnia 
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 
2008 r. bądź też okres od dnia 1 stycznia 
2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Kwota 
ulgi podatkowej nie może przekroczyć 
kwoty podatku związanego z emisjami 
CO2 z tytułu wykorzystania produktów 
energetycznych przez instalację w danym 
okresie.
3. W odniesieniu do instalacji, które nie 
były w eksploatacji w okresie 
referencyjnym, państwa członkowskie 
ustalają poziom ulgi podatkowej na 
podstawie zainstalowanej mocy 
urządzenia pomnożonej przez wskaźnik 
średniego wykorzystania mocy z 
zastosowaniem metodyki określonej w 
decyzji Komisji XXX w sprawie 
ustanowienia przejściowych zasad 
dotyczących zharmonizowanego 
przydziału bezpłatnych uprawnień do 
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emisji w całej Unii na mocy art. 10a 
dyrektywy 2003/87/WE(*). 
4. W przypadku gdy państwo członkowskie 
stosuje poziom opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 
przekraczający minimalny poziom 
określony w niniejszej dyrektywie, może 
wówczas, do celów określenia kwoty ulgi 
podatkowej na podstawie ust. 2, 
uwzględnić poziom opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 do wysokości 
poziomu krajowego.
5. Do celów ust. 1–4 „sektory lub 
subsektory uznane za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji” to 
sektory lub subsektory uznane za takie na 
podstawie art. 10a ust. 13 dyrektywy 
2003/87/WE.
___________
(*) Dz.U. L”

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i instalacji narażonych na ryzyko ucieczki emisji w 
rzeczywistości nie uzasadnia takiego rozwiązania. Państwa członkowskie powinny 
zrekompensować poprzez pomoc państwa wykazane ryzyko ucieczki emisji w przypadku 
sektorów energochłonnych z powodu opodatkowania energii.

Poprawka 170
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 12
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa
członkowskie zapewniają ulgę podatkową 
dotyczącą opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 w odniesieniu do 
wykorzystywania produktów 
energetycznych przez instalacje należące 
do sektorów lub podsektorów uznanych za 

1. Państwa członkowskie zapewniają ulgę 
podatkową dotyczącą opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 w odniesieniu 
do wykorzystywania produktów 
energetycznych przez instalacje należące 
do sektorów lub podsektorów uznanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
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narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji.

emisji.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie zapewniają ulgę podatkową 
dotyczącą opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 w odniesieniu do 
wykorzystywania produktów 
energetycznych przez instalacje należące 
do sektorów lub podsektorów uznanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji.

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie zapewniają ulgę podatkową 
dotyczącą opcjonalnego opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 w odniesieniu 
do wykorzystywania produktów 
energetycznych przez instalacje należące 
do sektorów lub podsektorów uznanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji.

Or. en

Poprawka 172
Olle Ludvigsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) dodaje się literę w brzmieniu:
„ba) do dnia 1 stycznia 2023 r. energia 
elektryczna wykorzystywana do ładowania 
elektrycznych i hybrydowych pojazdów 
przeznaczonych do transportu 
drogowego”;
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Or. en

Uzasadnienie

Elektryfikacja jest ważnym elementem procesu nadawania sektorowi transportu charakteru 
zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponieważ całkowity wpływ emisji tych 
pojazdów jest ściśle powiązany z czystością wejściowej energii elektrycznej, pojazdy te 
niekoniecznie okażą się bardzo ekologiczne we wszystkich państwach członkowskich w 
perspektywie krótkoterminowej. Jednak w perspektywie długoterminowej te niezwykle 
energooszczędne technologie przyczynią się do utworzenia systemów transportowych, które 
rzeczywiście będą się opierać na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 173
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (-ia) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ia) litera f) otrzymuje brzmienie:
„f) produktów energetycznych 
dostarczanych w celu zastosowania jako 
paliwo dla żeglugi morskiej i żeglugi na 
śródlądowych drogach wodnych (łącznie z 
połowami), z wyłączeniem prywatnej 
żeglugi niehandlowej, oraz energii 
elektrycznej produkowanej na pokładzie 
statku;
Do celów niniejszej dyrektywy „prywatna 
żegluga niehandlowa” oznacza każde 
użycie statku przez jego właściciela lub 
inną osobę fizyczną lub prawną, 
korzystającą z niej na zasadzie najmu lub 
w jakikolwiek inny sposób, we wszelkich 
innych celach niż handlowe, w 
szczególności innych niż w celu przewozu 
pasażerów lub towarów lub świadczenia 
usług za wynagrodzeniem lub usług na 
rzecz władz publicznych”.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozsądne byłoby przekształcenie obowiązkowych zwolnień z podatku w odniesieniu do 
transportu lotniczego i morskiego w zwolnienia dobrowolne. Biorąc pod uwagę to, że obecne 
zakazy nie wynikają z przepisów międzynarodowych, niepotrzebnie ograniczają one swobodę 
formułowania polityki krajowej w tych dziedzinach. Wprowadzenie zwolnień dobrowolnych 
umożliwiłoby państwom członkowskim wywiązanie się ze swoich unijnych zobowiązań w 
zakresie klimatu i energii w sposób opłacalniejszy ekonomicznie.

Poprawka 174
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (-ib) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ib) dodaje się lit. f) w brzmieniu:
„fa) produktów energetycznych 
dostarczanych w celu zastosowania jako 
paliwo dla żeglugi powietrznej innej niż 
prywatne loty niehandlowe;
Do celów niniejszej dyrektywy „prywatna 
żegluga powietrzna niehandlowa” 
oznacza każde użycie statku powietrznego 
przez jego właściciela lub inną osobę 
fizyczną lub prawną, korzystającą z niej 
na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny 
sposób, we wszelkich innych celach niż 
handlowe, w szczególności innych niż w 
celu przewozu pasażerów lub towarów lub 
świadczenia usług za wynagrodzeniem lub 
usług na rzecz władz publicznych”.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne byłoby przekształcenie obowiązkowych zwolnień z podatku w odniesieniu do 
transportu lotniczego i morskiego w zwolnienia dobrowolne. Biorąc pod uwagę to, że obecne 
zakazy nie wynikają z przepisów międzynarodowych, niepotrzebnie ograniczają one swobodę 
formułowania polityki krajowej w tych dziedzinach. Wprowadzenie zwolnień dobrowolnych 
umożliwiłoby państwom członkowskim wywiązanie się ze swoich unijnych zobowiązań w 
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zakresie klimatu i energii w sposób opłacalniejszy ekonomicznie.

Poprawka 175
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i) oraz (ia) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litery f), h) i i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) litery h) oraz i) otrzymują brzmienie: (i) skreśla się litery f) oraz h);
(ia) litera i) otrzymuje brzmienie:

„h) produktów energetycznych 
wykorzystywanych jako paliwo do 
ogrzewania i energia elektryczna 
wykorzystywanych przez gospodarstwa 
domowe lub organizacje uznane przez 
dane państwo członkowskie za 
organizacje użyteczności publicznej. W 
przypadku takich organizacji użyteczności 
publicznej państwa członkowskie 
ograniczają zwolnienie lub obniżkę do 
działalności niehandlowych. W przypadku 
gdy występują mieszane zastosowania, 
opodatkowanie stosuje się 
proporcjonalnie do każdego rodzaju 
zastosowania. Jeśli zastosowanie jest 
nieznaczne, wówczas może zostać 
potraktowane jako nieistniejące”;
i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu ziemnego 
i gazu płynnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne;”

„i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne”;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania odpowiednich poziomów 
opodatkowania żeglugi morskiej lub powietrznej we własnym zakresie.

Poprawka 176
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (-i) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) lit. e) otrzymuje brzmienie:
„e) produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych do 
przewozów towarów i pasażerów koleją, 
metrem, tramwajem […] trolejbusem i 
autobusem miejskim, przede wszystkim 
środkami napędzanymi gazem ziemnym;”

Or. es

Poprawka 177
Olle Ludvigsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) do dnia 1 stycznia 2023 r. energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, węgla i paliw 
stałych wykorzystywanych przez 
gospodarstwa domowe lub organizacje 
uznane przez dane państwo członkowskie 
za organizacje użyteczności publicznej. W 
przypadku takich organizacji użyteczności 
publicznej państwa członkowskie 
ograniczają zwolnienie lub obniżkę do 
działalności niehandlowych. W przypadku 
gdy występują mieszane zastosowania, 
opodatkowanie stosuje się proporcjonalnie 
do każdego rodzaju zastosowania. Jeśli 
zastosowanie jest nieznaczne, wówczas 
może zostać potraktowane jako 
nieistniejące;

Or. en
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Uzasadnienie

Wyłączenie to w swoim obecnym zakresie – bez uwzględniania oleju opałowego – należy 
znieść w perspektywie długoterminowej, tak aby zwiększyć zachęty do oszczędzania energii i 
poprawy efektywności energetycznej. Jednocześnie gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach oraz organizacje użyteczności publicznej powinny otrzymywać rekompensaty w 
ramach środków socjalnych. Zastosowanie wyłączenia przyczynia się do zmniejszenia presji 
cenowej wyraźnie zniechęcającej do inwestowania na przykład w renowacje budynków i 
ogrzewanie lokalne, a co za tym idzie – nadmiernie zmniejsza zaangażowanie gospodarstw 
domowych w ograniczanie zużycia energii.

Poprawka 178
Philippe De Backer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) do dnia 1 stycznia 2023 r. produktów 
energetycznych wykorzystywanych jako 
paliwo do ogrzewania i energia elektryczna 
wykorzystywanych przez gospodarstwa 
domowe lub organizacje uznane przez dane 
państwo członkowskie za organizacje 
użyteczności publicznej. W przypadku 
takich organizacji użyteczności publicznej 
państwa członkowskie ograniczają 
zwolnienie lub obniżkę do działalności 
niehandlowych. W przypadku gdy 
występują mieszane zastosowania, 
opodatkowanie stosuje się proporcjonalnie 
do każdego rodzaju zastosowania. Jeśli 
zastosowanie jest nieznaczne, wówczas 
może zostać potraktowane jako 
nieistniejące;

Or. nl

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne;

skreślona

Or. en

Poprawka 180
Olle Ludvigsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu ziemnego 
i gazu płynnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne;

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu ziemnego 
i gazu płynnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne. Od dnia 1 stycznia 2023 
r. do dnia 1 stycznia 2028 r. państwa 
członkowskie mogą stosować obniżenie 
minimalnych poziomów opodatkowania o 
wartość do 50% w odniesieniu do jednego 
paliwa lub obydwu paliw, o ile udział 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
lub płynnym na rynku krajowym nie 
przekracza 10%.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że gaz płynny (LPG) i gaz ziemny nie są zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie 
energii, te rodzaje gazu uznaje się za właściwe składniki koszyka energetycznego w 
perspektywie średnioterminowej. Nie tylko powodują one niższe emisje CO2 i NOx niż inne 
paliwa kopalne, lecz także ich infrastruktura – w szczególności w przypadku gazu ziemnego –
ułatwia wprowadzenie alternatywnych odnawialnych źródeł energii. Obniżenie 
opodatkowania o wartość do 50% powinno być zatem możliwe do roku 2028, pod warunkiem 
że podejmowane będą wysiłki zmierzające do zwiększenia niskich udziałów rynkowych.
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Poprawka 181
Alfredo Pallone

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu ziemnego 
i gazu płynnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne;

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego, biometanu i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako paliwa silnikowe, 
bez uszczerbku dla art. 4 ust. 3 akapit 2a;

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój biometanu jest powiązany z rozwojem pojazdów napędzanych gazem ziemnym i w 
związku z tym należy zastosować korzystne opodatkowanie, tak aby umożliwić rozwój 
infrastruktury tankowania metanu. Metan, będący alternatywą dla paliw ropopochodnych, 
charakteryzuje się bardzo niskimi emisjami węglowodorów niemetanowych (NMHC), cząstek 
stałych (PM) i tlenków azotu (NOx), co przyczynia się do poprawy jakości powietrza na 
obszarach miejskich oraz ograniczenia hałasu i emisji CO2. „Klauzula przeglądowa” jest 
właściwym narzędziem legislacyjnym służącym ocenie potrzeby utrzymania korzystnego 
opodatkowania paliw alternatywnych.

Poprawka 182
Leonardo Domenici

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne;”

i) gazu ziemnego i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne, 
w tym w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 
3;”

Or. it

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym dyrektywy przewiduje się znaczne podwyżki stawek akcyzy mających 
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zastosowanie do paliw gazowych, gazu płynnego (LPG) i metanu do instalacji 
samochodowych. Zrównanie naliczanych za nie cen konsumpcyjnych z cenami tradycyjnych 
paliw doprowadziłoby do ich zniknięcia, dlatego też państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stosowania bardziej korzystnego opodatkowania w porównaniu z tradycyjnymi 
produktami energetycznymi. Przewidziany okres przejściowy nie pozwoli uniknąć załamania 
rynku paliw gazowych, będącego przedmiotem obaw, ponieważ duża podwyżka cen 
konsumpcyjnych tych paliw wpłynęłaby na zmniejszenie zużycia i inwestycji.

Poprawka 183
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu ziemnego 
i gazu płynnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne;

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego, biogazu i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne;

Or. de

Poprawka 184
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dodaje się literę w brzmieniu:
„la) gazu płynnego wykorzystywanego 
jako paliwo do ogrzewania, w tym w 
drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3;”

Or. it

Uzasadnienie

W odniesieniu do gazu płynnego (LPG) wykorzystywanego jako paliwo do ogrzewania 
państwa członkowskie muszą mieć możliwość stosowania odstępstw zarówno od minimalnych 
poziomów opodatkowania, jak i od zasady neutralności podatkowej, która została 
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ustanowiona w nowym art. 4 ust. 3. zawartym we wniosku dotyczącym dyrektywy. Tego 
rodzaju odstępstwa są uzasadnione zarówno w wymiarze społecznym, jak i w wymiarze 
ochrony środowiska naturalnego, zważywszy na to, że LPG umożliwia zaspokojenie 
zapotrzebowania na energię pierwotną mieszkańców obszarów oddalonych.

Poprawka 185
Krišjānis Kariņš

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu: skreślony
„Litery od a) do e) oraz lit. g) obowiązują 
tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.”

Or. lv

Poprawka 186
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litery od a) do e) oraz lit. g) obowiązują 
tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.

Litery od a) do e) oraz litery od g) do i)
obowiązują tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie zwolnień wszystkim gospodarstwom domowym mogłoby osłabić motywację do 
oszczędzania energii, a także stanowić zachętę do unikania rozwoju wydajniejszych lokalnych 
rozwiązań grzewczych, co grozi zakłóceniem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
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emisji. Przychody uzyskane z podatków energetycznych powinny być wykorzystywane do 
wspierania biedniejszych grup społeczeństwa oraz działań na rzecz oszczędności energii.

Poprawka 187
Corien Wortmann-Kool

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litery od a) do e) oraz lit. g) obowiązują 
tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.

Litery a), b), d), e) oraz g) obowiązują 
tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.

Or. en

Poprawka 188
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 13 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litery od a) do e) oraz lit. g) obowiązują 
tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.

Litery a), b), e) oraz g) obowiązują tylko w 
stosunku do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii.

Or. de

Uzasadnienie

Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanych do celów 
kogeneracji, a także energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach kogeneracji doprowadzi 
do tego, że eksploatacja tego rodzaju instalacji w wielu przypadkach stanie się nierentowna 
oraz że kogeneracja przestanie być stosowana. Kogeneracja polega na wykorzystaniu 
większej ilości energii przy takiej samej emisji CO2. Rezygnacja z kogeneracji 
spowodowałaby zatem wzrost emisji CO2 i tym samym udaremniłaby dążenie do osiągnięcia 
celu redukcji. W związku z tym należy umożliwić stosowanie ulg podatkowych z tytułu 
redukcji emisji CO2 lub zwolnienia z opodatkowania związanego z emisjami CO2.
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Poprawka 189
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: skreślony
3. „Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w 
stosunku do produktów energetycznych i 
energii elektrycznej wykorzystywanych w 
pracach rolniczych, ogrodniczych, w 
hodowli ryb, oraz w leśnictwie. 
Beneficjenci podlegają uzgodnieniom 
prowadzącym do wzrostu efektywności 
energetycznej, zasadniczo równoważnego 
z tym, który zostałby osiągnięty, jeśli 
przestrzegane byłyby standardowe unijne 
stawki minimalne”.

Or. en

Uzasadnienie

Sektory te nie powinny być zwolnione z opodatkowania ze względu na uczciwość w stosunku 
do innych rodzajów działalności gospodarczej, które są objęte przepisami dotyczącymi 
opodatkowania energii, oraz w celu uniknięcia niewykorzystania możliwości zachęcania do 
działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2 i zużycia energii.

Poprawka 190
Ivo Strejček

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie. Beneficjenci podlegają 
uzgodnieniom prowadzącym do wzrostu 
efektywności energetycznej, zasadniczo 
równoważnego z tym, który zostałby 
osiągnięty, jeśli przestrzegane byłyby 
standardowe unijne stawki minimalne.

3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim powinno się umożliwić stosowanie poziomu opodatkowania 
obniżonego nawet do zera w stosunku do produktów energetycznych i energii elektrycznej 
wykorzystywanych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w akwakulturze oraz w leśnictwie.

Poprawka 191
Olle Ludvigsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie. Beneficjenci podlegają 
uzgodnieniom prowadzącym do wzrostu 
efektywności energetycznej, zasadniczo 
równoważnego z tym, który zostałby 
osiągnięty, jeśli przestrzegane byłyby 
standardowe unijne stawki minimalne.

3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie. Beneficjenci podlegają 
uzgodnieniom prowadzącym do wzrostu 
efektywności energetycznej, 
równoważnego z tym, który zostałby 
osiągnięty, jeśli przestrzegane byłyby 
standardowe unijne stawki minimalne.
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Władze krajowe ściśle monitorują proces 
zwiększania efektywności energetycznej. 
W przypadku beneficjentów, którym nie 
udało się osiągnąć oczekiwanego wzrostu 
efektywności energetycznej, zużycie 
energii podlega opodatkowaniu na 
poziomie odpowiadającym zakresowi 
niepowodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura poprawy efektywności energetycznej musi być surowa i szczegółowa, aby 
umożliwiała osiągnięcie konkretnych wyników. Ulgi podatkowe powinny być przyznawane 
wyłącznie na podstawie zweryfikowanej poprawy efektywności energetycznej. W tym 
kontekście potrzebne są jasne i solidne ramy krajowe.

Poprawka 192
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 13a* – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 niniejszego artykułu –
stosować pod kontrolą fiskalną zwolnienie 
lub obniżoną stawkę ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w stosunku 
do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, a 
także, w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów zdefiniowanych w art. 2 lit. h) 
oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, produkty 
te spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy:

Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 niniejszego artykułu –
stosować pod kontrolą fiskalną zwolnienie 
lub obniżoną stawkę ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w stosunku 
do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, a 
także, w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów zdefiniowanych w art. 2 lit. h) 
oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, produkty 
te spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy lub o ile w przypadku paliw 
silnikowych mają udział rynkowy poniżej 
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5%:
*Uwaga: błędna numeracja „(1)” we 
wniosku Komisji.

Or. de

Poprawka 193
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13a* – litera a)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 niniejszego artykułu –
stosować pod kontrolą fiskalną zwolnienie 
lub obniżoną stawkę ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w stosunku 
do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, a 
także, w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów zdefiniowanych w art. 2 lit. h) 
oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, produkty 
te spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy:

1. Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 niniejszego artykułu –
stosować pod kontrolą fiskalną zwolnienie 
lub obniżoną stawkę ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w stosunku 
do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, a 
także,

a) w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, produkty te 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy,

b) w odniesieniu do produktów biomasy 
innych nich biopaliwa i biopłyny, 
produkty te spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone 
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zgodnie z art. 1 ust. 4 niniejszej dyrektywy, 
o ile tego rodzaju kryteria zostały przyjęte:

*Uwaga: błędna numeracja „(1)” we 
wniosku Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju powinny mieć zastosowanie nie tylko do biopaliw i 
biopłynów, lecz także do paliw wytwarzanych ze stałej biomasy. Nierozsądne byłoby 
konsekwentne – jak zostało to określone we wniosku Komisji – preferencyjne traktowanie 
paliw wytwarzanych ze stałej biomasy w sposób niezgodny ze zrównoważonymi rozwojem. 
Biorąc pod uwagę to, że logika dotycząca zrównoważonego rozwoju jest nieco zróżnicowana 
w kontekście stałej biomasy i biopaliw/biopłynów, należy ustanowić konkretne kryteria 
dotyczące stałej biomasy, które następnie należy uwzględnić w ramach przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 194
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13a* – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 niniejszego artykułu –
stosować pod kontrolą fiskalną zwolnienie 
lub obniżoną stawkę ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w stosunku 
do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, a 
także, w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów zdefiniowanych w art. 2 lit. h) 
oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, produkty 
te spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 

1. Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 niniejszego artykułu –
stosować pod kontrolą fiskalną zwolnienie 
lub obniżoną stawkę ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w stosunku 
do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, a 
także, w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów zdefiniowanych w art. 2 lit. h) 
oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, produkty 
te spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
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dyrektywy: dyrektywy:

W odniesieniu do biometanu zawartość 
energii na jednostkę jest taka sama jak w 
przypadku gazu ziemnego. Biorąc pod 
uwagę to, że biometan wprowadzany do 
sieci gazu ziemnego pomaga zwiększyć 
udział źródeł odnawialnych, biometan 
zostanie zwolniony z opodatkowania w 
związku z zawartością CO2 i energii, pod 
warunkiem że będzie produkowany 
zgodnie z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju.

*Uwaga: błędna numeracja „(1)” we 
wniosku Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Biometan jest jednym z głównych filarów umożliwiających obowiązkowe osiągnięcie do 2020 
r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Dzięki takiemu samemu składowi 
cząsteczkowemu nie ma ograniczeń w mieszaniu gazu ziemnego z biometanem. Gaz ziemny i 
biometan są jedynymi dostępnymi alternatywnymi możliwościami o niższych emisjach w 
stosunku do paliw ropopochodnych. Dlatego też biometan należy zwolnić z opodatkowania 
powiązanego z zawartością CO2 i energią. Odsetek biometanu wprowadzonego do sieci gazu 
ziemnego zostałby odliczony od całego podatku od gazu ziemnego.

Poprawka 195
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pod warunkiem że minimalne poziomy 
opodatkowania przewidziane w niniejszej 
dyrektywie są przestrzegane średnio w 
odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie mogą stosować 
obniżone stawki podatku z tytułu ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w 
odniesieniu do produktów energetycznych 

1. Państwa członkowskie mogą stosować 
obniżone stawki podatku z tytułu ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w 
odniesieniu do produktów energetycznych 
wykorzystywanych do ogrzewania lub do 
celów art. 8 ust. 2 lit. b) i c) oraz do energii 
elektrycznej w następujących przypadkach:
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wykorzystywanych do ogrzewania lub do 
celów art. 8 ust. 2 lit. b) i c) oraz do energii 
elektrycznej w następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 196
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pod warunkiem że minimalne poziomy 
opodatkowania przewidziane w niniejszej 
dyrektywie są przestrzegane średnio w 
odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie mogą stosować 
obniżone stawki podatku z tytułu 
opodatkowania związanego z emisją CO2 
w odniesieniu do produktów 
energetycznych wykorzystywanych do 
ogrzewania lub do celów art. 8 ust. 2 lit. b) 
i c), w przypadku gdy zostały zawarte 
porozumienia z jednostkami 
gospodarczymi określonymi w art. 11 lub 
związkami takich jednostek 
gospodarczych, lub w przypadku gdy 
wprowadzone zostały w życie systemy 
zezwoleń handlowych lub równoważne 
środki, o ile prowadzą one do osiągnięcia 
celów dotyczących ograniczenia emisji 
CO2.

2. Państwa członkowskie mogą stosować 
obniżone stawki podatku z tytułu 
opodatkowania związanego z emisją CO2 
w odniesieniu do produktów 
energetycznych wykorzystywanych do 
ogrzewania lub do celów art. 8 ust. 2 lit. b) 
i c), w przypadku gdy zostały zawarte 
porozumienia z jednostkami 
gospodarczymi określonymi w art. 11 lub 
związkami takich jednostek 
gospodarczych, lub w przypadku gdy 
wprowadzone zostały w życie systemy 
zezwoleń handlowych lub równoważne 
skuteczne środki, o ile prowadzą one do 
osiągnięcia celów dotyczących 
ograniczenia emisji CO2.

Or. en

Poprawka 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
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Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pod warunkiem że minimalne poziomy 
opodatkowania przewidziane w niniejszej 
dyrektywie są przestrzegane średnio w 
odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie mogą stosować 
obniżone stawki podatku z tytułu 
opodatkowania związanego z emisją CO2 
w odniesieniu do produktów 
energetycznych wykorzystywanych do 
ogrzewania lub do celów art. 8 ust. 2 lit. b) 
i c), w przypadku gdy zostały zawarte 
porozumienia z jednostkami 
gospodarczymi określonymi w art. 11 lub 
związkami takich jednostek 
gospodarczych, lub w przypadku gdy 
wprowadzone zostały w życie systemy 
zezwoleń handlowych lub równoważne 
środki, o ile prowadzą one do osiągnięcia 
celów dotyczących ograniczenia emisji 
CO2.

2. Pod warunkiem że minimalne poziomy 
opodatkowania przewidziane w niniejszej 
dyrektywie są przestrzegane średnio w 
odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, 
państwa członkowskie mogą stosować 
obniżone stawki podatku z tytułu
opcjonalnego opodatkowania związanego 
z emisją CO2 w odniesieniu do produktów 
energetycznych wykorzystywanych do 
ogrzewania lub do celów art. 8 ust. 2 lit. b) 
i c), w przypadku gdy zostały zawarte 
porozumienia z jednostkami 
gospodarczymi określonymi w art. 11 lub 
związkami takich jednostek 
gospodarczych, lub w przypadku gdy 
wprowadzone zostały w życie systemy 
zezwoleń handlowych lub równoważne 
środki, o ile prowadzą one do osiągnięcia 
celów dotyczących ograniczenia emisji 
CO2.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, 
Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i 
Słowacja mogą, dla zastosowań 
określonych w art. 8 i 9, stosować okres 
przejściowy do dnia 1 stycznia 2021 r. w 
celu wprowadzenia opodatkowania 
związanego z emisjami CO2. Jeżeli Unia 
postanowi, że poziomy emisji gazów 

skreślony
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cieplarnianych powinny zostać obniżone 
do 2020 r. o więcej niż 20% w porównaniu 
z poziomami z 1990 r., Komisja 
przeanalizuje obowiązywanie tych 
okresów przejściowych i w stosownym 
przypadku przedłoży wniosek w celu ich 
skrócenia lub zmiany minimalnych 
poziomów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 określonych w załączniku 
I”.

Or. en

Poprawka 199
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, 
Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i 
Słowacja mogą, dla zastosowań 
określonych w art. 8 i 9, stosować okres 
przejściowy do dnia 1 stycznia 2021 r. w 
celu wprowadzenia opodatkowania 
związanego z emisjami CO2. Jeżeli Unia 
postanowi, że poziomy emisji gazów 
cieplarnianych powinny zostać obniżone 
do 2020 r. o więcej niż 20% w porównaniu 
z poziomami z 1990 r., Komisja 
przeanalizuje obowiązywanie tych okresów 
przejściowych i w stosownym przypadku 
przedłoży wniosek w celu ich skrócenia 
lub zmiany minimalnych poziomów 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 określonych w załączniku I.

5. Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, 
Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i 
Słowacja mogą, dla zastosowań 
określonych w art. 8 i 9, stosować okres 
przejściowy do dnia 1 stycznia 2021 r. w 
celu wprowadzenia opodatkowania 
związanego z emisjami CO2. Jeżeli Unia 
postanowi, że poziomy emisji gazów 
cieplarnianych powinny zostać obniżone 
do 2020 r. o więcej niż 20% w porównaniu 
z poziomami z 1990 r., Komisja 
przeanalizuje obowiązywanie tych okresów 
przejściowych i przedłoży wniosek w celu 
ich skrócenia lub zmiany minimalnych 
poziomów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 określonych w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zostaną podwyższone, należy
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je na nowo rozważyć. W takiej sytuacji państwo członkowskie, które na początku podlegało 
zwolnieniu, powinno co najmniej w pewnym stopniu uczestniczyć we wspólnych wysiłkach 
zmierzających do redukcji emisji.

Poprawka 200
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17 – litera ca) (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 21 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. Nie później niż dwa lata po przyjęciu 
niniejszej dyrektywy Komisja przedstawi 
sprawozdanie na temat wykonalności oraz 
oczekiwanych skutków całkowitego lub 
częściowego przejścia z obecnego systemu 
opodatkowania ilości paliw 
transportowych, które są kupowane w 
danym kraju, na system opodatkowania 
tych paliw na podstawie ilości faktycznie 
zużywanych na terytorium każdego 
państwa członkowskiego. Jeśli uzna się to 
za stosowne, sprawozdaniu powinny 
towarzyszyć odpowiednie wnioski 
ustawodawcze”.

Or. en

Uzasadnienie

Zjawiska uchylania się od opodatkowania w postaci „turystyki paliwowej” w komercyjnym 
transporcie drogowym oraz „tankeringu” (unikanie tankowania paliwa w drogich portach 
lotniczych) w komercyjnym lotnictwie powodują zakłócenia rynku wewnętrznego i sprawiają, 
że dla poszczególnych państw członkowskich niekorzystne jest stosowanie poziomów 
opodatkowania, które są wyższe niż w innych krajach. Amerykański model IFTA pokazuje, że 
te problemy można rozwiązać w sposób rozsądny poprzez opodatkowanie paliwa zużywanego 
– a nie sprzedawanego – na terenie poszczególnych obszarów administracyjnych (państwo 
członkowskie).
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Poprawka 201
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany. Aby umożliwić dostosowanie cen 
za tonę CO2, Komisję uprawnia się do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana przedmiotowej dyrektywy jest zbyt uciążliwa, jeśli chodzi o istotne dostosowanie cen 
za CO2.

Poprawka 202
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.



PE475.931v01-00 142/152 AM\883480PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi przedkładać sprawozdania dotyczące stosowania przedmiotowej dyrektywy 
częściej niż co pięć lat, aby zapewnić odpowiednio częste uaktualnianie niniejszej dyrektywy 
w związku z szybkim rozwojem technologicznym oraz rozwojem sytuacji politycznej w tej 
dziedzinie. Sprawozdania powinny być przedstawiane także Parlamentowi.

Poprawka 203
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
i Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Or. nl

Poprawka 204
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi przedkładać sprawozdania dotyczące stosowania przedmiotowej dyrektywy 
częściej niż co pięć lat, aby zapewnić odpowiednio częste uaktualnianie niniejszej dyrektywy 
w związku z szybkim rozwojem technologicznym oraz rozwojem sytuacji politycznej w tej 
dziedzinie. Sprawozdania powinny być przedstawiane także Parlamentowi.

Poprawka 205
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Or. de

Poprawka 206
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wpływ na 
szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe 
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uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Komisja uwzględnia 
w swoim sprawozdaniu prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość minimalnych 
poziomów opodatkowania i szersze cele 
Traktatu.

emisje inne niż emisje CO2,
wykorzystanie energii elektrycznej w 
transporcie, oraz uzasadnienie zwolnień i 
obniżek podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Komisja uwzględnia 
w swoim sprawozdaniu prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość minimalnych 
poziomów opodatkowania i szersze cele 
Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach poprawiania przedmiotowej dyrektywy należy zwrócić szczególną uwagę na 
problemy związane z emisjami innymi niż emisje CO2, np. emisje NOx. Należy zaangażować 
się w aktywniejszą analizę oraz w aktywniejsze uwzględnienie szerszego wpływu 
wykorzystywania paliw silnikowych i paliw do ogrzewania na środowisko naturalne.

Poprawka 207
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Komisja uwzględnia 
w swoim sprawozdaniu prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość minimalnych 
poziomów opodatkowania i szersze cele 

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. W sprawozdaniu 
Komisji poddaje się ponadto ocenie 
potrzebę uwzględnienia oprócz emisji CO2
także emisji innych szkodliwych gazów w 
celu ochrony zdrowia publicznego. 
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Traktatu. Komisja uwzględnia w swoim 
sprawozdaniu prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego, rzeczywistą wartość 
minimalnych poziomów opodatkowania i 
szersze cele Traktatu.

Or. nl

Poprawka 208
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. 

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Sprawozdanie to 
obejmuje poza tym ocenę oddziaływania 
na wyznaczanie politycznych priorytetów 
przemysłowych w ramach europejskiego 
przemysłu samochodowego 
ukierunkowanego na wykorzystywanie 
ekologicznych, energooszczędnych i 
konwencjonalnych silników spalinowych, 
a także na osiągnięcie celów UE w 
zakresie zmniejszenia emisji CO2 w 
odniesieniu do samochodów osobowych.

Komisja uwzględnia w swoim 
sprawozdaniu prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego, rzeczywistą wartość 
minimalnych poziomów opodatkowania i 
szersze cele Traktatu.

Komisja uwzględnia w swoim 
sprawozdaniu prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego, rzeczywistą wartość 
minimalnych poziomów opodatkowania i 
szersze cele Traktatu.

Or. de
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Poprawka 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Komisja uwzględnia 
w swoim sprawozdaniu prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość minimalnych 
poziomów opodatkowania i szersze cele 
Traktatu.

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych. Sprawozdanie to powinno 
również obejmować przegląd 
obowiązujących przepisów podatkowych 
zawartych w dwustronnych umowach o 
komunikacji lotniczej. Komisja 
uwzględnia w swoim sprawozdaniu 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, rzeczywistą wartość 
minimalnych poziomów opodatkowania i 
szersze cele Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponując przygotowanie sprawozdania obejmującego uzasadnienie zwolnienia z 
opodatkowania paliwa wykorzystywanego do celów żeglugi powietrznej i morskiej, Komisja 
pośrednio przyznaje, że są to kwestie problematyczne, lecz odkłada je na później. UE powinna 
jednak uwzględnić te kwestie teraz, jeśli chce być wiarygodna w kontekście osiągnięcia 
swojego celu, który polega na przekształceniu unijnego systemu transportowego w system 
oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Urealnienie cen jest niezbędnym warunkiem 
osiągnięcia tego celu.

Poprawka 210
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji do celów 
art. 14a niniejszej dyrektywy podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i instalacji narażonych na ryzyko ucieczki emisji w 
rzeczywistości nie uzasadnia szczegółowych przepisów, ale wykaz nadal powinien być 
sporządzany. W związku z tym państwa członkowskie mogłyby zrekompensować poprzez 
pomoc państwa wykazane ryzyko ucieczki emisji dla sektorów energochłonnych z powodu 
opodatkowania energii.

Poprawka 211
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji do celów 
art. 14a niniejszej dyrektywy podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji do celów 
art. 14a niniejszej dyrektywy podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów. Ponadto 
sprawozdanie Komisji poddaje ocenie 
krajowe warunki wdrożenia pod kątem 
jasności i jednoznaczności oraz 
przejrzystości dla wszystkich 
konsumentów.
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Do dnia 1 stycznia 2016 r. Komisja 
powinna przedłożyć kolejny wniosek 
dotyczący harmonizacji i zmiany 
podatków od kupna i rejestracji 
samochodów osobowych oraz rocznych 
podatków z tytułu posiadania 
samochodów osobowych wyłącznie w 
odniesieniu do emisji CO2 wytwarzanych 
przez pojazdy.

Or. de

Poprawka 212
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2023 r. Komisja przedkłada Radzie 
ocenę wdrożenia przepisów niniejszej 
dyrektywy odnoszących się do poziomu 
opodatkowania mającego zastosowanie do 
gazu ziemnego wykorzystywanego w 
transporcie drogowym oraz wniosek 
dotyczący jej zmiany. Taka ocena ma na 
celu, między innymi, sprawdzenie 
postępów w dostępności gazu ziemnego i 
biometanu, rozwoju sieci tankowania w 
Unii, udziału rynkowego pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym w Unii, 
innowacji i rozwoju technologicznego 
biometanu jako paliwa transportowego 
oraz wartości rzeczywistej minimalnego 
poziomu opodatkowania.

Or. en

Uzasadnienie

„Klauzula przeglądowa” jest właściwym narzędziem służącym ocenie potrzeby utrzymania 
korzystnego opodatkowania paliw alternatywnych, również w celu wsparcia rozwoju paliw 
gazowych wytwarzanych ze źródeł odnawialnych. Zważywszy na to, że rozwój biometanu jest 
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powiązany z rozwojem pojazdów napędzanych gazem ziemnym, w perspektywie 
średnioterminowej należy zastosować korzystne opodatkowanie. W porównaniu do silników 
Diesla i silników benzynowych silniki napędzane gazem ziemnym / biometanem emitują 
bardzo małe ilości substancji zanieczyszczających środowisko, a także znacznie ograniczają 
hałas i emisje CO2. 

Poprawka 213
Gianluca Susta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2023 r. Komisja w szczególności 
przedkłada Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu ocenę wdrożenia 
przepisów niniejszej dyrektywy 
odnoszących się do poziomu 
opodatkowania mającego zastosowanie do 
gazu ziemnego wykorzystywanego w 
transporcie drogowym oraz wniosek 
dotyczący jej zmiany. Taka ocena ma na 
celu, między innymi, sprawdzenie 
postępów w dostępności gazu ziemnego i 
biometanu, rozwoju sieci tankowania w 
Europie, udziału rynkowego pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym w Unii, 
innowacji i rozwoju technologicznego 
biometanu jako paliwa transportowego 
oraz wartości rzeczywistej minimalnego 
poziomu opodatkowania.

Or. en

Poprawka 214
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Załącznik I – tabela A – kolumna 4 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny poziom ogólnego opodatkowania zużycia energii w odniesieniu do oleju gazowego 
powinien być taki sam jak w 2013 r. Olej gazowy ma istotne znaczenie dla sektora transportu 
i w związku z tym cena oleju gazowego powinna pozostać konkurencyjna.

Poprawka 215
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela A – kolumna 5 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny poziom ogólnego opodatkowania zużycia energii w odniesieniu do oleju gazowego 
powinien być taki sam jak w 2013 r. Olej gazowy ma istotne znaczenie dla sektora transportu 
i w związku z tym cena oleju gazowego powinna pozostać konkurencyjna.

Poprawka 216
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela A – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

LPG

Kody CN 2711 
12 11 do 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ
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Poprawka

LPG

Kody CN 2711 
12 11 do 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Or. it

Uzasadnienie

Poziomy opodatkowania przewidziane na rok 2015 i 2018, które zostały określone we 
wniosku dotyczącym dyrektywy, doprowadziłyby do stopniowego, lecz nieuniknionego 
zniknięcia LPG z rynku paliw silnikowych oraz do zastąpienia LPG tradycyjnymi paliwami, 
co z kolei wywarłoby negatywny wpływ środowiskowy, społeczny i przemysłowy. Proponuje 
się zatem wzrost, który – choć w dalszym ciągu znaczący – byłby łatwiejszy do 
urzeczywistnienia na rynkach.

Poprawka 217
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela A – wiersz 5a (nowy)

Poprawka

Handlowy olej 
gazowy 
wykorzystywany 
jako materiał pędny

20 EUR za 
tonę CO2

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

Or. en

Poprawka 218
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tabela D – wiersz 1a (nowy)

Poprawka

Energia elektryczna do 
celów transakcyjnych:

– od dnia 1 stycznia 2013 r. – 8,2 EUR/GJ
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– od dnia 1 stycznia 2015 r. – 8,8 EUR/GJ

– od dnia 1 stycznia 2018 r. – 9,6 EUR/GJ

Or. de


