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Predlog spremembe 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Predlog direktive
-

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 22
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta 2003/96/ES je bila 
sprejeta, da bi se zagotovilo pravilno 
delovanje notranjega trga v zvezi z 
obdavčitvijo energentov in električne 
energije. V skladu s členom 6 Pogodbe so 
zahteve glede varstva okolja vključene med 
pogoje Direktive, predvsem v luči 
Kjotskega protokola.

(1) Direktiva Sveta 2003/96/ES je bila 
sprejeta, da bi se zagotovilo pravilno 
delovanje notranjega trga v zvezi z 
obdavčitvijo energentov in električne 
energije. V skladu s členom 6 Pogodbe so 
zahteve glede varstva okolja vključene med 
pogoje Direktive, predvsem v luči 
Kjotskega protokola. V skladu s členom 9 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
treba ugotoviti, ali se zadostno upošteva 
varovanje človekovega zdravja, na primer 
v okviru onesnaževanja zraka.

Or. nl

Predlog spremembe 23
Hans-Peter Martin

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Glede na to, da je obdavčitev energije 
v Evropski uniji tako daljnosežno in 
pomembno vprašanje, je bistveno, da cilji 
iz Odločbe št. 406/2009/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
o prizadevanju držav članic za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov1 služijo kot 
podlaga za prestrukturiranje določb 
okvira Skupnosti za obdavčitev 
energentov in električne energije, saj je le 
tako mogoče ustrezno upoštevati cilje 
podnebne in okoljske politike. Da bi 
prihodnjim generacijam zapustili prijetno 
okolje, mora imeti cilj zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov v okviru 
načrtovanega prestrukturiranja 
obdavčitve energije prednost pred cilji 
energetske in industrijske politike 
posameznih držav članic.
_____________
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 136

Or. de

Predlog spremembe 24
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da bi notranji trg na področju 
energije deloval ustrezno in učinkovito, je 
treba vse pobude in zakonodajne 
dokumente Unije, povezane s tem 
področjem, stalno in skrbno usklajevati. 
Spremenjeno Direktivo 2003/96/ES ni 
dovolj le uskladiti z drugimi politikami, 
povezanimi z energijo. Te politike je treba 
tudi ustrezno prilagoditi okviru za 
obdavčitev energije. Kakršna koli 
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neskladnost bi namreč ovirala 
uresničevanje dolgoročnih ciljev Unije 
glede doseganja pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti.

Or. en

Obrazložitev

Energetika je področje, na katerem se že veliko let izvaja obsežna politična dejavnost, vendar 
ga je zaznamovalo neustrezno usklajevanje med različnimi pobudami. Zato je treba razviti 
bolj usklajen pristop, ki ustvarja sinergije in odpravlja neskladja.

Predlog spremembe 25
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Obdavčitev energentov bi morala biti 
tehnološko nevtralna, da bi tako 
omogočili razvoj novih tehnologij.

Or. nl

Predlog spremembe 26
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) To spremembo Direktive 2003/96/ES 
je treba obravnavati v okviru reforme 
okoljske obdavčitve in strategije 
Evropa 2020. Če se države članice 
odločijo za izvajanje spremenjene 
direktive na način, ki povečuje prihodek, 
je treba dodatna sredstva vsaj delno 
nameniti za spodbujanje ustvarjanja 
trajnostnih delovnih mest in rasti s 



PE475.931v01-00 6/136 AM\883480SL.doc

SL

pravičnim in uravnoteženim zniževanjem 
davkov na delo. S prenosom učinka 
obdavčitve z enega proizvodnega 
dejavnika (dela) na drugega (energijo) bi 
se izboljšale razmere na področju 
zaposlovanja ter zmanjšale emisije, ne da 
bi to negativno vplivalo na konkurenčnost 
evropskih podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjena direktiva bi morala bistveno prispevati k spodbujanju zelenega preoblikovanja: 
boju proti podnebnim spremembam, ustvarjanju novih zelenih delovnih mest, pospeševanju 
razvoja čistejših tehnologij ter krepitvi energetske učinkovitosti in večanju prihrankov 
energije. Zelena rast je bistvena za evropska podjetja, da bi lahko obranila svoj položaj na 
svetovnem trgu. Preoblikovanje je treba nujno spodbujati, vendar z vzpostavitvijo pametnejše 
in ne bolj obremenjujoče davčne strukture.

Predlog spremembe 27
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obdavčitev emisij CO2 je za države 
članice lahko stroškovno učinkovito 
sredstvo, s katerim lahko dosežejo 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki 
je potrebno v skladu z Odločbo 
406/2009/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, in sicer pri 
virih, ki niso zajeti s sistemom Unije v 
okviru Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/16/ES. Zaradi potencialne vloge 

(3) Obdavčitev emisij CO2 je za države 
članice v splošnem stroškovno učinkovito 
sredstvo, s katerim lahko dosežejo 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki 
je potrebno v skladu z Odločbo 
406/2009/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, in sicer pri 
virih, ki niso zajeti s sistemom Unije v 
okviru Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/16/ES. Zaradi sedanje in potencialne 
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obdavčitve CO2 so za pravilno delovanje 
notranjega trga potrebni skupni predpisi o 
navedeni obdavčitvi.

vloge obdavčitve CO2 so za pravilno 
delovanje notranjega trga potrebni skupni 
predpisi o navedeni obdavčitvi.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo že vzpostavljeno dobro delujočo in stroškovno učinkovito 
ureditev obdavčitve CO2.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obdavčitev emisij CO2 je za države 
članice lahko stroškovno učinkovito 
sredstvo, s katerim lahko dosežejo 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki 
je potrebno v skladu z Odločbo 
406/2009/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, in sicer pri 
virih, ki niso zajeti s sistemom Unije v 
okviru Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/16/ES. Zaradi potencialne vloge 
obdavčitve CO2 so za pravilno delovanje 
notranjega trga potrebni skupni predpisi o 
navedeni obdavčitvi.

(3) Obdavčitev emisij CO2 je za države 
članice lahko stroškovno učinkovito 
sredstvo, s katerim lahko dosežejo 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
skladu z Odločbo 406/2009/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
prizadevanju držav članic za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, in sicer pri 
virih, ki niso zajeti s sistemom Unije v 
okviru Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/16/ES. Zaradi potencialne vloge 
obdavčitve CO2 so za pravilno delovanje 
notranjega trga potrebni skupni predpisi o 
navedeni obdavčitvi.

Or. en



PE475.931v01-00 8/136 AM\883480SL.doc

SL

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vseeno je treba upoštevati, da se 
gospodarstva držav članic razlikujejo 
glede mešanice virov energije ter da je 
treba proces zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov podpirati v skladu z 
načelom fiskalne nevtralnosti, da se 
prepreči njegov škodljiv učinek na 
konkurenčnost zadevnih gospodarstev. Ta 
direktiva upošteva dejstvo, da veliko držav 
članic razvija dolgoročne strategije za 
optimalno mešanico virov energije, ki jim 
na primer omogočajo prehod na 
gospodarstvo z nizkimi emisijami, to pa 
jim bo v zameno omogočilo obvladanje 
podnebnih izzivov, ki jih opredeljuje 
zakonodaja EU. Glede na upravičene 
socialne in gospodarske interese je treba 
državam članicam zagotoviti svobodo pri 
obdavčitvi emisij CO2. Zagotovitev take 
diskrecije državam članicam pomeni, da 
imajo svobodno izbiro/možnost neobvezne 
uporabe emisijskega elementa pri 
določitvi davčne stopnje za energente in 
električno energijo.

Or. pl

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vendar pa bi morale države članice
kot doslej uporabljati obdavčitev energije 

(4) Države članice bi tudi morale imeti 
možnost tako kot doslej uporabljati 
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pri gorivih za ogrevanje, pogonskih gorivih 
in električni energiji za različne namene, ki 
niso nujno ali posebej ali izrecno povezani 
z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.

obdavčitev energije pri gorivih za 
ogrevanje, pogonskih gorivih in električni 
energiji za različne namene, ki niso nujno 
ali posebej ali izrecno povezani z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.

Or. pl

Predlog spremembe 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Obdavčitev energije ne sme zajemati 
energetske predelave odpadkov, zlasti pa 
ne uporabe odpadkov kot nadomestnega 
goriva, glede na to, da 
Direktiva 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv 
proizvajalce in imetnike odpadkov poziva, 
naj odpadke odstranjujejo na način, ki je 
energetsko kar najbolj učinkovit in 
gospodaren z viri, ter daje prednost 
energetski predelavi pred 
odstranjevanjem. 

Or. de

Predlog spremembe 32
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Države članice bi morale tudi 
ohraniti pravico, da uporabijo nižjo raven 
splošne obdavčitve porabe energije, 
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vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zato je treba zagotoviti, da bo 
obdavčitev energije sestavljena iz dveh 
elementov, obdavčitve CO2 in splošne 
obdavčitve porabe energije. Da bi se 
obdavčitev energije prilagodila delovanju 
sistema Unije v okviru Direktive 
2003/87/ES, je treba od držav članic 
zahtevati, da jasno ločijo med navedenima 
dvema elementoma. S tem bi se omogočila 
tudi jasna obravnava goriv, ki bodisi so 
biomasa ali ki so pridobljena iz biomase.

(5) Zato je treba zagotoviti, da bo 
obdavčitev energije sestavljena iz enega ali 
dveh elementov, tj. obvezne splošne 
obdavčitve porabe energije in neobvezne 
obdavčitve CO2.

Or. en

Predlog spremembe 34
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zato je treba zagotoviti, da bo 
obdavčitev energije sestavljena iz dveh 
elementov, obdavčitve CO2 in splošne 
obdavčitve porabe energije. Da bi se 
obdavčitev energije prilagodila delovanju 
sistema Unije v okviru Direktive 
2003/87/ES, je treba od držav članic 

(5) Zato je treba zagotoviti, da bo 
obdavčitev energije sestavljena iz dveh 
elementov, obdavčitve CO2 in splošne 
obdavčitve porabe energije. Da bi se 
obdavčitev energije prilagodila delovanju 
sistema Unije v okviru Direktive 
2003/87/ES, je treba od držav članic 
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zahtevati, da jasno ločijo med navedenima 
dvema elementoma. S tem bi se omogočila 
tudi jasna obravnava goriv, ki bodisi so 
biomasa ali ki so pridobljena iz biomase.

zahtevati, da jasno ločijo med navedenima 
dvema elementoma. S tem bi se omogočila 
tudi jasna obravnava goriv, ki bodisi so 
biomasa ali ki so pridobljena iz biomase.
Evropska komisija mora predložiti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, v katerem preučuje, ali je treba v 
okvir cilja varovanja človekovega zdravja 
poleg emisij CO2 vključiti tudi emisije
drugih škodljivih plinov.

Or. nl

Predlog spremembe 35
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
energetskih virov. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 
2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi 
biomase ali proizvodov, pridobljenih iz 
biomase. Ti proizvodi morajo biti 

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
virov energije. Pri obdavčitvi CO2 za 
goriva, ki niso iz biomase, se je treba 
sklicevati na emisije CO2, ki jih povzroča 
uporaba vsakega zadevnega energenta, in 
pri tem uporabiti faktorje emisije CO2, 
določene v Odločbi Komisije 2007/589/ES 
z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Pri splošni obdavčitvi porabe 
energije se je treba sklicevati na energijsko 
vsebnost različnih energentov in električne 
energije, kot je navedeno v Direktivi 
2006/32/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti 
rabe končne energije in o energetskih 
storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 
93/76/EGS. Za biomaso, biogoriva in 
tekoča biogoriva, opredeljena v členu 2(h) 
in (i) Direktive 2009/28/ES Evropskega 
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obdavčeni na podlagi faktorjev emisije 
CO2, določenih v Odločbi 2007/589/ES za 
biomaso ali proizvode, pridobljene iz 
biomase, ter njihove energijske vsebnosti, 
kot je opredeljeno v Prilogi III Direktive 
2009/28/ES. Biogoriva in tekoča 
biogoriva, opredeljena v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, so daleč 
najpomembnejša zadevna kategorija. Ker 
so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, ki se ne skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
direktive, države članice uporabijo 
referenčni faktor emisije CO2 za 
enakovredno gorivo za ogrevanje ali 
pogonsko gorivo, za katera so najnižje 
ravni obdavčitve določene v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam se ne sme prepovedati uveljavitve davka na CO2 za goriva iz biomase v 
obsegu, ki odraža neto emisije CO2 v življenjskem krogu, ki jih povzročajo proizvodnja, 
rafiniranje, prevoz in uporaba teh goriv. To ne velja samo za biogoriva in tekoča biogoriva,
temveč tudi za trdna goriva iz biomase.

Predlog spremembe 36
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
energetskih virov. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
virov energije. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 
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2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi biomase 
ali proizvodov, pridobljenih iz biomase. Ti 
proizvodi morajo biti obdavčeni na podlagi 
faktorjev emisije CO2, določenih v 
Odločbi 2007/589/ES za biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, ter 
njihove energijske vsebnosti, kot je 
opredeljeno v Prilogi III Direktive 
2009/28/ES. Biogoriva in tekoča 
biogoriva, opredeljena v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, so daleč 
najpomembnejša zadevna kategorija. Ker 
so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi biomase 
ali proizvodov, pridobljenih iz biomase. Ti 
proizvodi morajo biti obdavčeni na podlagi 
faktorjev emisije CO2, določenih v Odločbi 
2007/589/ES za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, ter njihove 
energijske vsebnosti, kot je opredeljeno v 
Prilogi III Direktive 2009/28/ES. Ker so 
okoljske prednosti teh proizvodov različne, 
odvisno od tega, ali se skladajo z 
zadevnimi trajnostnimi merili, bi se 
morale specifične referenčne vrednosti za 
biomaso in proizvode, pridobljene iz 
biomase, uporabljati le, kadar so taka 
merila izpolnjena. Za biogoriva in tekoča 
biogoriva, opredeljena v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, se uporabljajo 
trajnostna merila iz člena 17 navedene 
direktive. Komisija najpozneje eno leto po 
sprejetju te direktive predloži predlog o 
specifičnih trajnostnih merilih za 
proizvode iz biomase, ki niso biogoriva ali 
tekoča biogoriva. Ta specifična trajnostna 
merila začnejo veljati za te proizvode 
takoj, ko bo predlog podprt.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna merila naj ne bi veljala samo za biogoriva in tekoča biogoriva, temveč tudi za 
trdna goriva iz biomase. Ne bi bilo smiselno, če bi se – tako kot predvideva predlog Komisije 
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– goriva iz netrajnostne trdne biomase obravnavala dosledno preferenčno. Ker se načelo 
trajnostnosti nekoliko razlikuje za trdno biomaso in biogoriva/tekoča biogoriva, je treba 
določiti specifična merila za trdno biomaso in jih nato uveljaviti v okviru te direktive.

Predlog spremembe 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
energetskih virov. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 
2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi 
biomase ali proizvodov, pridobljenih iz 
biomase. Ti proizvodi morajo biti 
obdavčeni na podlagi faktorjev emisije 
CO2, določenih v Odločbi 2007/589/ES za 
biomaso ali proizvode, pridobljene iz 
biomase, ter njihove energijske vsebnosti, 
kot je opredeljeno v Prilogi III Direktive 
2009/28/ES. Biogoriva in tekoča 
biogoriva, opredeljena v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
virov energije. Pri obdavčitvi CO2 za 
goriva, ki niso iz biomase, se je treba 
sklicevati na emisije CO2, ki jih povzroča 
uporaba vsakega zadevnega energenta, in 
pri tem uporabiti faktorje emisije CO2, 
določene v Odločbi Komisije 2007/589/ES 
z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Pri splošni obdavčitvi porabe 
energije se je treba sklicevati na energijsko 
vsebnost različnih energentov in električne 
energije, kot je navedeno v Direktivi 
2006/32/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti 
rabe končne energije in o energetskih 
storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 
93/76/EGS. Kar zadeva biomaso,
biogoriva in tekoča biogoriva, kot so 
opredeljena v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov, 
države članice biomaso, biogoriva in 
tekoča biogoriva, ki se ne skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
direktive, obdavčijo ob upoštevanju 
referenčnega faktorja emisije CO2 za 
enakovredno gorivo za ogrevanje ali 
pogonsko gorivo, za katera so najnižje 
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obnovljivih virov, so daleč 
najpomembnejša zadevna kategorija. Ker 
so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

ravni obdavčitve določene v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam se ne sme prepovedati uveljavitve davka na CO2 za goriva iz biomase v 
obsegu, ki odraža neto emisije CO2 v življenjskem krogu, ki jih povzročajo proizvodnja, 
rafiniranje, prevoz in uporaba teh goriv. To ne velja samo za biogoriva in tekoča biogoriva, 
temveč tudi za trdna goriva iz biomase. Obdavčitev CO2 za biogoriva in tekoča biogoriva bi 
morala biti prilagojena spremembam trajnostnih meril. 

Predlog spremembe 38
Hans-Peter Martin

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
energetskih virov. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 
2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
virov energije. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta. Pri tem je treba uporabiti 
faktorje emisije CO2, določene v Odločbi 
Komisije 2007/589/ES z dne 18. julija 
2007 o določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Prav tako je treba 
poleg emisij CO2 zaradi tekočega 
obratovanja elektrarn za proizvodnjo 
električne energije ustrezno upoštevati 
tudi emisije, ki nastanejo zaradi 
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parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi biomase 
ali proizvodov, pridobljenih iz biomase. Ti 
proizvodi morajo biti obdavčeni na podlagi 
faktorjev emisije CO2, določenih v 
Odločbi 2007/589/ES za biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, ter 
njihove energijske vsebnosti, kot je 
opredeljeno v Prilogi III Direktive 
2009/28/ES. Biogoriva in tekoča biogoriva, 
opredeljena v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov, so 
daleč najpomembnejša zadevna kategorija. 
Ker so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

pridobivanja goriv, ki jih potrebujejo 
elektrarne za delovanje, ter zaradi 
ponovne predelave teh goriv. Pri splošni 
obdavčitvi porabe energije se je treba 
sklicevati na energijsko vsebnost različnih 
energentov in električne energije, kot je 
navedeno v Direktivi 2006/32/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne 
energije in o energetskih storitvah ter o 
razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS. V 
tem okviru je treba upoštevati okoljske 
koristi biomase ali proizvodov, 
pridobljenih iz biomase. Ti proizvodi 
morajo biti obdavčeni na podlagi faktorjev 
emisije CO2, določenih v Odločbi 
2007/589/ES za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, ter njihove 
energijske vsebnosti, kot je opredeljeno v 
Prilogi III Direktive 2009/28/ES. Biogoriva 
in tekoča biogoriva, opredeljena v členu 
2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov, so daleč 
najpomembnejša zadevna kategorija. Ker 
so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

Or. de

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba (6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
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izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
energetskih virov. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 
2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi biomase 
ali proizvodov, pridobljenih iz biomase. Ti 
proizvodi morajo biti obdavčeni na podlagi 
faktorjev emisije CO2, določenih v 
Odločbi 2007/589/ES za biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, ter 
njihove energijske vsebnosti, kot je 
opredeljeno v Prilogi III Direktive 
2009/28/ES. Biogoriva in tekoča biogoriva, 
opredeljena v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov, so 
daleč najpomembnejša zadevna kategorija. 
Ker so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
virov energije. Pri neobvezni obdavčitvi 
CO2 se je treba sklicevati na emisije CO2, 
ki jih povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 
2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi biomase 
ali proizvodov, pridobljenih iz biomase. Ti 
proizvodi morajo biti obdavčeni na podlagi 
faktorjev emisije CO2, določenih v Odločbi 
2007/589/ES za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, ter njihove 
energijske vsebnosti, kot je opredeljeno v 
Prilogi III Direktive 2009/28/ES. Biogoriva 
in tekoča biogoriva, opredeljena v členu 
2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov, so daleč 
najpomembnejša zadevna kategorija. Ker 
so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

Or. en
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Predlog spremembe 40
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 
obdavčitev se mora uporabljati za vse 
oblike uporabe energentov – tudi za druge 
namene razen ogrevanja –, ki povzročajo 
emisije CO2 v napravah v smislu navedene 
direktive pod pogojem, da zadevna naprava 
ni vključena v sistem trgovanja z emisijami 
v okviru navedene direktive. Ker pa skupna 
uporaba obeh instrumentov ne bi 
dovoljevala zmanjšanj emisij, ki bi bila na 
splošno večja od zmanjšanj, doseženih v 
okviru samega sistema za trgovanje z 
emisijami, temveč bi samo povečala skupni 
strošek teh zmanjšanj, se obdavčitev CO2
ne sme uporabljati za porabo v napravah, 
ki so vključene v sistem Unije.

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 
obdavčitev se mora uporabljati za vse 
oblike uporabe energentov – tudi za druge 
namene razen ogrevanja –, ki povzročajo 
emisije CO2 v napravah v smislu navedene 
direktive pod pogojem, da zadevna naprava 
ni vključena v sistem trgovanja z emisijami 
v okviru navedene direktive. Ker pa skupna 
uporaba obeh instrumentov ne bi 
dovoljevala zmanjšanj emisij, ki bi bila na 
splošno večja od zmanjšanj, doseženih v 
okviru samega sistema za trgovanje z 
emisijami, temveč bi samo povečala skupni 
strošek teh zmanjšanj, se obdavčitev CO2
ne sme uporabljati za neposredno in 
posredno porabo v napravah, ki so 
vključene v sistem Unije. Dvojna 
obremenitev v obliki dvojnega 
obdavčevanja in podvajanja predpisov bi 
povzročila izkrivljanje konkurence, zato jo 
je treba izključiti.

Or. de

Predlog spremembe 41
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 
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obdavčitev se mora uporabljati za vse 
oblike uporabe energentov – tudi za druge 
namene razen ogrevanja –, ki povzročajo 
emisije CO2 v napravah v smislu navedene 
direktive pod pogojem, da zadevna naprava 
ni vključena v sistem trgovanja z emisijami 
v okviru navedene direktive. Ker pa skupna 
uporaba obeh instrumentov ne bi 
dovoljevala zmanjšanj emisij, ki bi bila na 
splošno večja od zmanjšanj, doseženih v 
okviru samega sistema za trgovanje z 
emisijami, temveč bi samo povečala skupni 
strošek teh zmanjšanj, se obdavčitev CO2
ne sme uporabljati za porabo v napravah, 
ki so vključene v sistem Unije.

obdavčitev se mora uporabljati za vse 
oblike uporabe energentov – tudi za druge 
namene razen ogrevanja –, ki povzročajo 
emisije CO2 v napravah v smislu navedene 
direktive pod pogojem, da zadevna naprava 
ni vključena v sistem trgovanja z emisijami 
v okviru navedene direktive. Ker pa skupna 
uporaba obeh instrumentov ne bi 
dovoljevala zmanjšanj emisij, ki bi bila na 
splošno večja od zmanjšanj, doseženih v 
okviru samega sistema za trgovanje z 
emisijami, temveč bi samo povečala skupni 
strošek teh zmanjšanj, se obdavčitev CO2
ne sme uporabljati za porabo v napravah, 
ki so vključene v sistem Unije, če pravice 
do emisije niso bile dodeljene brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Iz obdavčitve CO2 je primerno izključiti sektorje, ki ne prejemajo brezplačnih pravic do 
emisije.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 
obdavčitev se mora uporabljati za vse 
oblike uporabe energentov – tudi za druge 
namene razen ogrevanja –, ki povzročajo 
emisije CO2 v napravah v smislu navedene 
direktive pod pogojem, da zadevna naprava 
ni vključena v sistem trgovanja z emisijami 
v okviru navedene direktive. Ker pa skupna 
uporaba obeh instrumentov ne bi 
dovoljevala zmanjšanj emisij, ki bi bila na 
splošno večja od zmanjšanj, doseženih v 
okviru samega sistema za trgovanje z 

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 
neobvezna obdavčitev se mora uporabljati 
za vse oblike uporabe energentov – tudi za 
druge namene razen ogrevanja –, ki 
povzročajo emisije CO2 v napravah v 
smislu navedene direktive pod pogojem, da 
zadevna naprava ni vključena v sistem 
trgovanja z emisijami v okviru navedene 
direktive. Ker pa skupna uporaba obeh 
instrumentov ne bi dovoljevala zmanjšanj 
emisij, ki bi bila na splošno večja od 
zmanjšanj, doseženih v okviru samega 
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emisijami, temveč bi samo povečala skupni 
strošek teh zmanjšanj, se obdavčitev CO2
ne sme uporabljati za porabo v napravah, 
ki so vključene v sistem Unije.

sistema za trgovanje z emisijami, temveč bi 
samo povečala skupni strošek teh 
zmanjšanj, se obdavčitev CO2 ne sme 
uporabljati za porabo v napravah, ki so 
vključene v sistem Unije.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V interesu davčne nevtralnosti se 
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 
najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 
obdavčitve za vse zadevne proizvode. Kjer 
je to potrebno, je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodna 
obdobja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 44
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V interesu davčne nevtralnosti se
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 

(8) V interesu tehnološke nevtralnosti bi se 
morale uporabljati najnižje ravni 
obdavčitve vseh energentov, danih v 
določeno uporabo. Na področju energetske 
politike enake ravni nacionalne obdavčitve
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najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 
obdavčitve za vse zadevne proizvode. Kjer 
je to potrebno, je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodna 
obdobja.

niso potrebne.

Or. de

Predlog spremembe 45
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V interesu davčne nevtralnosti se 
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 
najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 
obdavčitve za vse zadevne proizvode. Kjer 
je to potrebno, je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodna 
obdobja.

(8) V interesu davčne nevtralnosti se 
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 
najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 
obdavčitve za vse zadevne proizvode. 
Glede pogonskih goriv je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodna 
obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da bo celovita uporaba načela nevtralnosti glede goriva v kratkoročnem smislu 
problematična le v avtomobilski industriji. V drugih sektorjih posebne težave niso predvidene. 
Zato je smiselno omogočiti postopno uvajanje popolne nevtralnosti v zvezi s pogonskimi 
gorivi za uporabo v prometu, vendar ne za druge vrste ali uporabe goriva.

Predlog spremembe 46
Rovana Plumb
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Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V interesu davčne nevtralnosti se 
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 
najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 
obdavčitve za vse zadevne proizvode. Kjer 
je to potrebno, je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodna 
obdobja.

(8) V interesu davčne nevtralnosti se 
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 
najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 
obdavčitve za vse zadevne proizvode. 
Glede pogonskih goriv je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodno 
obdobje.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da bo v bližnji prihodnosti načelo nevtralnosti goriva problematično v avtomobilski 
industriji. Zato je smiselno omogočiti postopno uvajanje popolne nevtralnosti v zvezi s 
pogonskimi gorivi za uporabo v prometu, vendar ne za druge vrste ali uporabe goriva.

Predlog spremembe 47
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Načelo sorazmernosti bi bilo treba pri 
določanju davčne stopnje za fosilna in 
nefosilna goriva uporabljati pravično, za 
vsak energent posebej v vsaki od kategorij. 
Ko se v sklopu te direktive za fosilna in 
nefosilna goriva priporočijo enake 
najnižje ravni obdavčitve, bi morale 
države članice zagotoviti enake najnižje 
ravni nacionalne obdavčitve vseh za vse 
zadevne proizvode v kategorijah fosilnih 
in nefosilnih goriv. Če posamezne države 
članice zaprosijo za prehodna obdobja, 
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jim jih je treba odobriti in s tem omogočiti 
začasna obdobja postopnega opuščanja 
ali sektorsko izvzetje iz področja uporabe 
te direktive ali iz datuma za potrebni 
prenos v nacionalno zakonodajo.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Najnižje ravni obdavčitve CO2 je treba 
določiti na podlagi nacionalnih ciljev za 
države članice, ki so določeni v Odločbi 
406/2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 
Ker ta odločba priznava, da je treba 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pravično porazdeliti 
med države članice, je treba za nekatere 
države članice določiti prehodna obdobja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 49
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Najnižje ravni obdavčitve CO2 je treba 
določiti na podlagi nacionalnih ciljev za 
države članice, ki so določeni v Odločbi 
406/2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 

(9) Najnižje ravni obdavčitve CO2 je treba 
določiti na podlagi nacionalnih ciljev za 
države članice, ki so določeni v Odločbi 
406/2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
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do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ker 
ta odločba priznava, da je treba 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pravično porazdeliti 
med države članice, je treba za nekatere 
države članice določiti prehodna obdobja.

do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ker 
ta odločba priznava, da bi bilo treba 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pravično porazdeliti 
med države članice, bi lahko za nekatere 
države članice določili prehodna obdobja.
Ta obdobja bi morala biti kolikor mogoče 
kratka in z omejenim področjem uporabe. 
Če Unija sklene povišati cilje za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, bi 
bilo treba ta obdobja ponovno preučiti ter 
jih nato spremeniti ali odpraviti.

Or. en

Obrazložitev

Če se cilji za zmanjšanje toplogrednih plinov povišajo, je treba ta prehodna obdobja 
obravnavati glede na novo stanje. V takem scenariju bi morale države članice, ki so bile 
prvotno izvzete, vsaj v določenem obsegu prispevati k skupnemu prizadevanju za zmanjšanje 
emisij.

Predlog spremembe 50
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Najnižje ravni obdavčitve CO2 je treba 
določiti na podlagi nacionalnih ciljev za 
države članice, ki so določeni v Odločbi 
406/2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ker 
ta odločba priznava, da je treba 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pravično porazdeliti 
med države članice, je treba za nekatere 
države članice določiti prehodna obdobja.

(9) Najnižje ravni obdavčitve CO2 je treba 
določiti na podlagi nacionalnih ciljev za 
države članice, ki so določeni v Odločbi 
406/2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ker 
ta odločba priznava, da je treba 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pravično porazdeliti 
med države članice, je treba za nekatere 
države članice določiti dovolj dolga 
prehodna obdobja ter pri tem upoštevati 
njihove socialne potrebe in rok za 
potrebno prestrukturiranje njihovih
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energetskih sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 51
Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Oblikovati je treba najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije, ki bi 
na splošno temeljile na sedanjih najnižjih 
ravneh obdavčitve. To tudi pomeni, da 
mora najnižja raven splošne obdavčitve 
porabe energije, ki velja za pogonska 
goriva, ostati višja od ravni za goriva za 
ogrevanje.

(10) Oblikovati je treba najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije, ki bi 
na splošno temeljile na sedanjih najnižjih 
ravneh obdavčitve. To tudi pomeni, da 
mora najnižja raven splošne obdavčitve 
porabe energije, ki velja za pogonska 
goriva, ostati višja od ravni za goriva za 
ogrevanje. Da bi se ohranila poštena 
konkurenca, je treba tudi električno 
energijo, ki se uporablja za pogon vozil, 
obdavčiti po višji stopnji kot električno 
energijo, ki se uporablja za druge 
namene. Električna energija se bo v 
bližnji prihodnosti verjetno uporabljala 
kot primarni vir energije za pogonske 
sisteme tako vlakov in osebnih vozil kot 
gospodarskih vozil. Da bi preprečili 
izkrivljanje konkurence, je treba najnižje 
stopnje obdavčitve električne energije, ki 
se uporablja kot energija za pogonske 
sisteme, uskladiti z najnižjimi stopnjami 
obdavčitve goriv v skladu s členom 7(1). 
Najnižje stopnje obdavčitve električne 
energije, ki se uporablja za pogon vozil, 
morajo biti zato enake stopnjam 
obdavčitve plinskega olja, ki se uporablja 
kot gorivo.

Or. de

Predlog spremembe 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, 
kar je dolžnost Komisije. Najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije je 
treba redno samodejno usklajevati, da bi 
se upošteval razvoj njihove prave 
vrednosti in s tem ohranila trenutna raven 
uskladitve stopnje; da bi se zmanjšalo 
nihanje, ki je posledica cen energije in 
hrane, je treba to usklajevanje opraviti na 
podlagi sprememb v vseevropskem 
usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki 
ga je objavil Eurostat.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 53
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, kar 
je dolžnost Komisije. Najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije je 
treba redno samodejno usklajevati, da bi 
se upošteval razvoj njihove prave 
vrednosti in s tem ohranila trenutna raven 

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, kar 
je dolžnost Komisije.
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uskladitve stopnje; da bi se zmanjšalo 
nihanje, ki je posledica cen energije in 
hrane, je treba to usklajevanje opraviti na 
podlagi sprememb v vseevropskem 
usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki 
ga je objavil Eurostat.

Or. en

Predlog spremembe 54
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, 
kar je dolžnost Komisije. Najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije je treba
redno samodejno usklajevati, da bi se 
upošteval razvoj njihove prave vrednosti in 
s tem ohranila trenutna raven uskladitve 
stopnje; da bi se zmanjšalo nihanje, ki je 
posledica cen energije in hrane, je treba to 
usklajevanje opraviti na podlagi sprememb 
v vseevropskem usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat.

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije in obdavčitve CO2 je treba 
redno samodejno posodabljati, da bi se 
upošteval razvoj njihove prave vrednosti; 
da bi se zmanjšalo nihanje, ki je posledica 
cen energije in hrane, je treba ta
usklajevanja opraviti na podlagi sprememb 
v vseevropskem usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Ker pa obdavčitev CO2
dopolnjuje delovanje Direktive 
2003/87/EC, bi bilo treba najnižjo raven 
obdavčitve CO2, če in ko je tržna cena 
pravic do emisije višja od realne vrednosti 
izhodiščne ravni obdavčitve CO2, uskladiti 
s to ceno. Če se poleg tega cilji Unije za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
povišajo, je treba izhodiščno raven 
obdavčitve CO2 uskladiti z novimi cilji.

Or. en

Obrazložitev

Za obdavčitev CO2 bi morala veljati indeksacija, prav tako pa je treba zagotoviti, da se 
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najmanjša raven obdavčitve CO2 ne bo realno znižala. Ker izbrani indeks izključuje 
energente, ne bo težav z inflacijo. Poleg tega je treba vzpostaviti enotne pogoje na področju 
CO2 v zvezi z obdavčitvijo energije in sistemom za trgovanje z emisijami, in sicer s tesno 
povezavo najnižje ravni iz te direktive s signalom cene sistema za trgovanje z emisijami. Tako 
bomo ustvarili predvidljive in pravične spodbude za obvladovanje emisij CO2 v vseh 
družbenih sektorjih.

Predlog spremembe 55
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, kar 
je dolžnost Komisije. Najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije je treba 
redno samodejno usklajevati, da bi se 
upošteval razvoj njihove prave vrednosti in 
s tem ohranila trenutna raven uskladitve 
stopnje; da bi se zmanjšalo nihanje, ki je 
posledica cen energije in hrane, je treba to
usklajevanje opraviti na podlagi sprememb 
v vseevropskem usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat.

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, kar 
je dolžnost Komisije. Najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije bi 
moral Svet po posvetovanju s Komisijo, 
Parlamentom in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi redno ponovno 
ocenjevati, da bi se upošteval razvoj 
njihove prave vrednosti; da bi se zmanjšalo 
nihanje, ki je posledica cen energije in 
hrane, je treba to redno ponovno 
ocenjevanje opraviti na podlagi sprememb 
v vseevropskem usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat.

Or. en

Predlog spremembe 56
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, kar 
je dolžnost Komisije. Najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije je treba 
redno samodejno usklajevati, da bi se 
upošteval razvoj njihove prave vrednosti in 
s tem ohranila trenutna raven uskladitve 
stopnje; da bi se zmanjšalo nihanje, ki je 
posledica cen energije in hrane, je treba to 
usklajevanje opraviti na podlagi sprememb 
v vseevropskem usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat.

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen 
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, bi moralo 
biti gibanje realne tržne cene pravic do 
emisije merilo za določitev obdavčitve CO2
pri rednih pregledih Direktive, kar je 
dolžnost Komisije. Najnižje ravni splošne 
obdavčitve porabe energije je treba redno 
samodejno usklajevati, da bi se upošteval 
razvoj njihove prave vrednosti in s tem 
ohranila trenutna raven uskladitve stopnje; 
da bi se zmanjšalo nihanje, ki je posledica 
cen energije in hrane, je treba to 
usklajevanje opraviti na podlagi sprememb 
v vseevropskem usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat.

Or. de

Predlog spremembe 57
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Glede na zapleteno naravo zahtev, 
ki naj bi jih izpolnjevala elementa novega 
sistema, tj. obdavčitev energije in 
obdavčitev CO2, je treba na vseh ravneh 
določiti jasna pravila, ki zagotavljajo 
obvladljivost upravljanja in so v interesu 
vseh potrošnikov pregledna in razumljiva.

Or. de
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Predlog spremembe 58
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja 
v zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in 
postopoma ustvariti razmere, v katerih 
bosta plinsko olje in bencin obdavčena na 
isti ravni.

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 59
Riikka Manner

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja v 
zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in 

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja v 
zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin.
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postopoma ustvariti razmere, v katerih 
bosta plinsko olje in bencin obdavčena na 
isti ravni.

Or. en

Obrazložitev

Plinsko olje je še vedno pomembno gorivo za podjetja. Če bi se ravni obdavčitve uskladile, bi 
se cena plinskega olja v številnih državah članicah povečala. Napačno bi bilo, če bi oslabili 
konkurenčnost prometnega sektorja, na primer tako, da bi uskladili najnižje ravni obdavčitve 
bencina in plinskega olja.

Predlog spremembe 60
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja v 
zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in postopoma 
ustvariti razmere, v katerih bosta plinsko 
olje in bencin obdavčena na isti ravni.

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja v 
zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in postopoma 
ustvariti razmere, v katerih bosta plinsko 
olje in bencin obdavčena na isti ravni.
Vendar pa je treba omogočiti prehodna 
obdobja za olajšanje prenosa te direktive v 
zadevne nacionalne zakone držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 61
Olle Ludvigsson
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Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja v 
zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in postopoma 
ustvariti razmere, v katerih bosta plinsko 
olje in bencin obdavčena na isti ravni.

(12) Na področju pogonskih goriv bi si bilo 
mogoče predstavljati, da ugodnejša 
najnižja raven obdavčitve, ki velja za 
plinsko olje, tj. proizvod, katerega večji del 
je bil prvotno dan v poslovno uporabo in s 
tem tradicionalno obdavčen po nižji ravni, 
ustvarja učinek izkrivljanja v zvezi z 
bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je smiselno dokončati in 
postopoma ustvariti razmere, v katerih 
bosta plinsko olje in bencin obdavčena na 
isti ravni.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je treba oblikovati nekoliko bolj natančno.

Predlog spremembe 62
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Uvedba nove davčne strukture je 
povezana s povišanjem stopnje obdavčitve 
dizelskega goriva, da bi jo uskladili z 
stopnjo obdavčitve bencina. To lahko 
postavi pod vprašaj tako odločitev v okviru 
industrijske politike evropske 
avtomobilske industrije, da se bo 
osredotočila na čiste in energetsko 
učinkovite konvencionalne motorje z 
notranjim zgorevanjem, kot tudi 
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doseganje ciljev EU glede zmanjševanja 
emisij CO2, saj je mogoče določene mejne 
vrednosti CO2 doseči le z ustreznim 
deležem vozil z dizelskim pogonom. V 
zvezi s tem je treba sprejeti ustrezne 
prožne ukrepe za zagotovitev, da ne bi bila 
ogrožena konkurenčnost avtomobilskega 
sektorja in uspeh strategije za zmanjšanje 
emisij CO2 v tem sektorju. Prometne 
davke, davke ob registraciji vozila in letne 
davke na lastništvo avtomobila je treba 
uskladiti in jih dosledno določati le na 
podlagi emisij CO2 iz vozil.

Or. de

Predlog spremembe 63
Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve 
za komercialno uporabo plinskega olja 
kot pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje.
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba 
črtati.

(13) Obdavčitev goriv na podlagi njihove 
energijske vrednosti, ki povzroča različne 
stopnje obdavčitve bencina in plinskega 
olja, je dopustno uporabljati le za najnižje 
stopnje obdavčitve. Države članice morajo 
biti v skladu z načelom nacionalne 
fiskalne suverenosti še naprej svobodne 
pri določanju davčnih stopenj za bencin 
in plinsko olje, če pri tem ne določajo 
stopenj, ki bi bile nižje od najnižjih 
stopenj, ki jih določa Direktiva. V tem 
okviru je treba državam članicam 
omogočiti tudi uporabo različnih davčnih 
stopenj za plinsko olje, ki se uporablja za 
zasebne in gospodarske namene. V 
sektorju gospodarskih vozil je konkurenca 
med plinskim oljem in bencinom kot 
pogonskim gorivom nepomembna, saj so 
vsa gospodarska vozila opremljena z 
dizelskimi motorji in tudi v prihodnosti ne 
bo prišlo do pogona z bencinskimi 
motorji. Za gospodarska vozila, ki se 
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uporabljajo za cestni prevoz tovora, se z 
zaračunavanjem pristojbin za uporabo 
cest glede na čas ali prevoženo razdaljo že 
zaračunavajo stroški za infrastrukturo, ki 
jih povzročajo. Zato je upravičeno, da se 
državam članicam še naprej omogoča 
obdavčevanje plinskega olja, ki se 
uporablja za pogon nekaterih vrst 
gospodarskih vozil, po nižji stopnji kot 
plinsko olje, ki se uporablja za 
negospodarske namene. Pri tem 
nacionalne stopnje obdavčitve dizelskega 
goriva, ki se uporablja za gospodarske 
namene, v nobenem primeru ne smejo biti 
nižje od najnižjih stopenj obdavčitve za 
plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko 
gorivo.

Or. de

Predlog spremembe 64
Riikka Manner

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, bo ta ohranjena. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

Or. en
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Obrazložitev

Ohraniti je treba možnost, v skladu s katero lahko države članice uporabijo nižjo raven 
obdavčitve za komercialno uporabo plinskega olja kot pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, saj trenutno še ni na voljo nobeno nadomestno gorivo za uporabo za 
komercialni prevoz.

Predlog spremembe 65
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Da bi se 
lahko prevozna podjetja prilagodila novim 
pravilom, bi bilo treba uvesti prehodno 
obdobje, ki bi se končalo leta 2023. Člen 
9(2) Direktive 2003/96/ES dovoljuje 
nekaterim državam članicam, da uporabijo 
znižano raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

Or. nl

Predlog spremembe 66
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Zaradi 
pravičnosti in zagotavljanja enakih 
pogojev za različne načine prevoza tovora 
z uporabo pogonskih goriv bi bilo treba 
pogonska goriva in druge energente, ki se 
uporabljajo v zračnem in pomorskem 
prometu, ustrezno obdavčiti. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi bilo treba dovoliti obdavčevanje energentov za zračno in pomorsko 
dejavnost.

Predlog spremembe 67
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 

(13) Možnost, da države članice uporabijo 
nižjo raven obdavčitve za komercialno 
uporabo plinskega olja kot pogonskega 
goriva v primerjavi z nekomercialno, je 
ekonomsko pomembna, saj stroški 
prevoza predstavljajo znaten delež v 
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energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

strukturi stroškov poslovanja, zlasti v 
državah z dolgimi potovalnimi razdaljami, 
zato jo je treba ohraniti. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

Or. fi

Predlog spremembe 68
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja tudi potreba po omejitvi 
morebitnega vpliva obdavčitve CO2 na 
stroške sektorjev ali podsektorjev, ki naj bi 
bili izpostavljeni velikemu tveganju 
premestitve emisij CO2 v smislu člena 
10a(13) Direktive 2003/87/ES. V skladu s 
tem je treba opredeliti ustrezne prehodne 
ukrepe, ki pa morajo ohraniti tudi 
okoljsko učinkovitost obdavčitve CO2.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Omejeno število sektorjev in naprav, prizadetih zaradi selitve virov CO2, dejansko ne 
upravičuje te rešitve. Države članice bi morale izplačati nadomestilo v obliki državne pomoči 
za vsakršno dokazano tveganje selitve virov CO2 zaradi obdavčitve energije v energetsko 
intenzivnih panogah.

Predlog spremembe 69
Bernd Lange



PE475.931v01-00 38/136 AM\883480SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja tudi potreba po omejitvi 
morebitnega vpliva obdavčitve CO2 na 
stroške sektorjev ali podsektorjev, ki naj bi 
bili izpostavljeni velikemu tveganju 
premestitve emisij CO2 v smislu člena 
10a(13) Direktive 2003/87/ES. V skladu s 
tem je treba opredeliti ustrezne prehodne
ukrepe, ki pa morajo ohraniti tudi okoljsko 
učinkovitost obdavčitve CO2.

(14) Obstaja tudi potreba po omejitvi
morebitnega vpliva nove davčne strukture 
na stroške sektorjev ali podsektorjev, ki naj 
bi bili izpostavljeni velikemu tveganju 
selitve virov CO2. V skladu s tem je treba 
opredeliti ustrezne ukrepe, ki pa morajo 
ohraniti tudi okoljsko učinkovitost 
obdavčitve CO2.

Or. de

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja tudi potreba po omejitvi 
morebitnega vpliva obdavčitve CO2 na 
stroške sektorjev ali podsektorjev, ki naj bi 
bili izpostavljeni velikemu tveganju 
premestitve emisij CO2 v smislu člena 
10a(13) Direktive 2003/87/ES. V skladu s 
tem je treba opredeliti ustrezne prehodne 
ukrepe, ki pa morajo ohraniti tudi okoljsko 
učinkovitost obdavčitve CO2.

(14) Obstaja tudi potreba po omejitvi 
morebitnega vpliva neobvezne obdavčitve 
CO2 na stroške sektorjev ali podsektorjev, 
ki naj bi bili izpostavljeni velikemu 
tveganju selitve virov CO2 v smislu člena 
10a(13) Direktive 2003/87/ES. V skladu s 
tem je treba opredeliti ustrezne prehodne 
ukrepe, ki pa morajo ohraniti tudi okoljsko 
učinkovitost obdavčitve CO2.

Or. en

Predlog spremembe 71
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Kakršno koli prestrukturiranje 
obdavčitve energije mora zagotoviti, da 
sektorji, ki niso vključeni v sistem za 
trgovanje z emisijami, niso v slabšem 
položaju kot področja, ki so vključena v ta 
sistem.

Or. de

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Člen 5 Direktive 2003/96/ES v 
nekaterih primerih dovoljuje uporabo 
diferenciranih ravni obdavčitve. Da pa bi 
se zagotovila skladnost signala cene CO2, 
je treba možnost držav članic za 
diferenciacijo nacionalnih ravni omejiti 
na splošno obdavčitev porabe energije.
Poleg tega možnost uporabe nižje ravni 
obdavčitve za pogonsko gorivo, ki ga 
uporabljajo taksiji, ni več združljiva s 
ciljem politik, ki spodbujajo nadomestna 
goriva in energetske nosilce ter uporabo 
čistejših vozil v mestnem prometu, zato jo 
je treba odstraniti.

(15) Člen 5 Direktive 2003/96/ES v 
nekaterih primerih dovoljuje uporabo 
diferenciranih ravni obdavčitve. Poleg tega 
možnost uporabe nižje ravni obdavčitve za 
pogonsko gorivo, ki ga uporabljajo taksiji, 
ni več združljiva s ciljem politik, ki 
spodbujajo nadomestna goriva in 
energetske nosilce ter uporabo čistejših 
vozil v mestnem prometu, zato jo je treba 
odstraniti.

Or. en

Predlog spremembe 73
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Člen 5 Direktive 2003/96/ES v 
nekaterih primerih dovoljuje uporabo 
diferenciranih ravni obdavčitve. Da pa bi 
se zagotovila skladnost signala cene CO2, 
je treba možnost držav članic za 
diferenciacijo nacionalnih ravni omejiti na 
splošno obdavčitev porabe energije. Poleg 
tega možnost uporabe nižje ravni 
obdavčitve za pogonsko gorivo, ki ga 
uporabljajo taksiji, ni več združljiva s 
ciljem politik, ki spodbujajo nadomestna 
goriva in energetske nosilce ter uporabo 
čistejših vozil v mestnem prometu, zato jo 
je treba odstraniti.

(15) Člen 5 Direktive 2003/96/ES v 
nekaterih primerih dovoljuje uporabo 
diferenciranih ravni obdavčitve. Da pa bi 
se zagotovila skladnost signala cene CO2, 
je treba možnost držav članic za
diferenciacijo nacionalnih ravni omejiti na 
splošno obdavčitev porabe energije. Poleg 
tega možnost uporabe nižje ravni 
obdavčitve za pogonsko gorivo na osnovi 
nafte, ki ga uporabljajo taksiji, ni več 
združljiva s ciljem politik, ki spodbujajo 
nadomestna goriva in energetske nosilce 
ter uporabo čistejših vozil v mestnem 
prometu, zato jo je treba odstraniti.

Or. en

Obrazložitev

Zemeljski plin oziroma biometan sta nadomestka za goriva na osnovi nafte. Povzročata 
izjemno nizke emisije strupenih ali rakotvornih snovi, skoraj nič emisij delcev, nič emisij 
reaktivnih ogljikovodikov in zmanjšane emisije dušikovih oksidov, poleg tega je njuno 
zgorevanje tišje in sta zato idealna kot pogonsko gorivo v mestnem okolju. Poročilo strokovne 
skupine za prihodnja goriva za promet z dne 25. januarja 2011 navaja, da se je treba 
zavzemati za metan kot eno glavnih nadomestnih goriv v mestnem prometu.

Predlog spremembe 74
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Ker je uvedba električnih in 
hibridnih vozil ključna za zmanjševanje 
odvisnosti od neobnovljivih goriv v 
prometnem sektorju, bi morale imeti 
države članice možnost, da električno 
energijo za polnjenje teh vozil za omejeno 
obdobje izvzamejo iz obdavčitve ali zanjo 
uporabljajo znižano davčno stopnjo.
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Or. en

Obrazložitev

Elektrifikacija je pomemben element v procesu oblikovanja trajnostnega prometnega sektorja. 
Ker je skupni emisijski učinek teh vozil tesno povezan s čistostjo vhodne električne energije, ni 
nujno, da so ta vozila v kratkoročnem smislu zelo okolju prijazna v vseh državah članicah. 
Vendar te zelo učinkovite tehnologije na dolgi rok omogočajo vzpostavitev resnično 
trajnostnih prevoznih sistemov.

Predlog spremembe 75
Rovana Plumb

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pri obravnavanju zakonodaje, ki vpliva na sektor energije, je socialni vidik bistven. Jasno je 
treba poudariti, da so države članice v skladu s to direktivo odgovorne za podpiranje 
gospodinjstev, ki živijo v energetski revščini ali na pragu energetske revščine.

Predlog spremembe 76
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev in dobrodelnih organizacij 
preprečujejo posredovanje pravilnega 
signala cene. Zaradi večje energetske 
učinkovitosti in zmanjšanja emisij te 
izjeme ali zmanjšanja po preteku 
prehodnega obdobja ne bodo več 
zaželena. Zaželeno je, da države članice iz 
socialnih vzrokov po posredovanju 
signala cene gospodinjstvom z nizkimi 
dohodki ali dobrodelnim organizacijam 
pomagajo. Na ta način bo mogoče višje 
stroške za energijo za to ciljno skupino 
izravnati z dopolnilnimi socialnimi ukrepi.

Or. nl

Predlog spremembe 77
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev in dobrodelnih organizacij bi 
pomenila izgubo pomembne spodbude za 
zmanjšanje stroškov za energijo in njene 
porabe. Prihodke, zbrane z obdavčitvijo 
energije, bi bilo treba uporabiti za zaščito 
ljudi z nizkimi dohodki in še posebej 
ranljivih oseb ter za programe obnove 
socialnih stanovanj ali hiš, katerih 
prebivalci se soočajo z energetsko 
revščino. V nekaterih državah članicah se 
višji stroški ogrevanja že izravnavajo z 
višjimi socialnimi podporami ali 
dodatnimi ukrepi socialne varnosti. 
Države članice bi morale obvezno poročati 
Komisiji o svojih ukrepih za zaščito ljudi z 
nizkimi dohodki.
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Or. en

Obrazložitev

Izvzetje vseh gospodinjstev bi oslabilo spodbude za varčevanje z energijo in spodbudilo 
izogibanje razvoju učinkovitejših rešitev za daljinsko ogrevanje in s tem izkrivilo sistem EU 
za trgovanje z emisijami. Prihodke iz obdavčitve energije je treba uporabiti za podporo 
revnejšim družbenim skupinam in ukrepom za varčevanje z energijo.

Predlog spremembe 78
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Da bi določili prave spodbude za 
naložbe v energetsko in povečano 
energetsko učinkovitost, je treba po 
dolgem obdobju postopnega opuščanja 
umakniti v členu 15 predvideno možnost 
za uporabo izjem ali zmanjšanj za 
gospodinjstva in dobrodelne organizacije.
V državah članicah, kjer to vpliva na cene 
energije, morajo gospodinjstva z nizkimi 
dohodki in dobrodelne organizacije prejeti 
nadomestilo prek zanesljivih in celostnih 
socialnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme v sedanjem obsegu – brez dodajanja olja za ogrevanje – je treba v dolgoročnem smislu 
odpraviti, da bi se okrepile spodbude za energetske prihranke in učinkovitost. Istočasno 
morajo gospodinjstva z nizkimi dohodki in dobrodelne organizacije prejeti nadomestilo prek 
socialnih ukrepov. Uporaba izjem zmanjšuje cenovni pritisk – kar bistveno zmanjšuje 
spodbude za naložbe, na primer v obnovo stavb in daljinsko ogrevanje –, zaradi česar so 
gospodinjstva preveč pasivna pri omejevanju porabe energije.

Predlog spremembe 79
Leonardo Domenici
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, 
ugodnosti v obliki nižjih najmanjših 
stopenj splošne obdavčitve porabe goriva 
ali možnost izvzetja navedenih energentov 
iz obdavčitve niso več upravičene, 
predvsem če se upošteva potreba po 
povečanju tržnega deleža obnovljivih 
energetskih virov, zato jih je treba 
srednjeročno odstraniti.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Samodejna povezava med zaračunavanjem višjih davkov za utekočinjeni naftni plin in metan 
za uporabo v motornih vozilih ter povečevanjem tržnega deleža obnovljivih virov energije ni 
dovolj tehnično ali tržno utemeljena. Velo v državah članicah z močno tradicijo uporabe plina 
kot goriva za motorna vozila se uporaba biogoriva vztrajno povečuje v skladu z obveznostmi, 
določenimi v direktivi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta).

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, 
ugodnosti v obliki nižjih najmanjših 
stopenj splošne obdavčitve porabe goriva 
ali možnost izvzetja navedenih energentov 
iz obdavčitve niso več upravičene, 
predvsem če se upošteva potreba po 
povečanju tržnega deleža obnovljivih 
energetskih virov, zato jih je treba 

črtano
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srednjeročno odstraniti.

Or. en

Predlog spremembe 81
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, 
ugodnosti v obliki nižjih najmanjših 
stopenj splošne obdavčitve porabe goriva
ali možnost izvzetja navedenih energentov
iz obdavčitve niso več upravičene, 
predvsem če se upošteva potreba po 
povečanju tržnega deleža obnovljivih 
energetskih virov, zato jih je treba 
srednjeročno odstraniti.

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, 
ugodnosti v obliki nižjih najmanjših 
stopenj splošne obdavčitve porabe energije
ali možnost izvzetja navedenega 
energenta iz obdavčitve niso več 
upravičene, predvsem če se upošteva 
potreba po povečanju tržnega deleža 
obnovljivih virov energije, zato jih je treba 
srednjeročno odstraniti. V primeru 
zemeljskega plina in biometana, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, je treba 
ugodnosti v obliki manjših najnižjih ravni 
splošne obdavčitve porabe energije ali 
možnosti, da se ta energent izvzame iz 
obdavčitve, odpraviti šele po oceni 
izvajanja te direktive glede ravni 
obdavčitve zemeljskega plina v cestnem 
prometu, opravljeni do leta 2023. V tej 
oceni je treba med drugim preučiti 
napredek glede razpoložljivosti 
zemeljskega plina in biometana, rast 
omrežja polnilnih postaj v Uniji, tržni 
delež vozil na zemeljski plin v Uniji, 
inovacije in tehnološki razvoj biometana 
kot goriva, namenjenega uporabi v 
prometu, ter realno vrednost najnižje 
ravni obdavčitve.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj biometana je povezan z razvojem vozil na zemeljski plin in posledično z ugodno 
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davčno obravnavo, ki omogoča razvoj polnilne infrastrukture za metan. Metan, razpoložljiv 
nadomestek za goriva na osnovi nafte, povzroča zelo nizke emisije nemetanskih 
ogljikovodikov, trdnih delcev in dušikovih oksidov, s čimer izboljšuje kakovost zraka v mestih, 
obenem pa zmanjšuje hrup in količino CO2. Klavzula o pregledu je primerno zakonodajno 
orodje za oceno potrebe po ohranitvi ugodne davčne obravnave za nadomestna goriva.

Predlog spremembe 82
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, ugodnosti 
v obliki nižjih najmanjših stopenj splošne 
obdavčitve porabe goriva ali možnost 
izvzetja navedenih energentov iz 
obdavčitve niso več upravičene, predvsem 
če se upošteva potreba po povečanju 
tržnega deleža obnovljivih energetskih 
virov, zato jih je treba srednjeročno 
odstraniti.

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, ugodnosti 
v obliki nižjih najmanjših stopenj splošne 
obdavčitve porabe energije ali možnost 
izvzetja navedenih energentov iz 
obdavčitve dolgoročno niso upravičene, 
zato jih je treba odstraniti. Vendar ker 
imajo ta goriva manj škodljiv učinek na 
okolje kot druga fosilna goriva in ker bi 
lahko njihova infrastruktura za 
distribucijo prispevala k uvedbi 
obnovljivih nadomestnih goriv, je treba 
ugodnosti odpraviti postopoma.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav utekočinjeni naftni plin in zemeljski plin nista trajnostni energetski rešitvi, sta v 
srednjeročnem smislu primerna elementa mešanice virov energije. Ne le, da povzročata manj 
emisij CO2 in NOx kot druga fosilna goriva. Njuna infrastruktura – zlasti infrastruktura za 
zemeljski plin – bi lahko tudi olajšala uvedbo obnovljivih nadomestnih goriv. Do 50-odstotno 
znižanje davkov je treba zato dovoliti do leta 2028, vendar le, če bo še vedno potekalo 
povečevanje nizkih tržnih deležev.

Predlog spremembe 83
Ivo Strejček
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, ugodnosti 
v obliki nižjih najmanjših stopenj splošne 
obdavčitve porabe goriva ali možnost 
izvzetja navedenih energentov iz 
obdavčitve niso več upravičene, predvsem 
če se upošteva potreba po povečanju 
tržnega deleža obnovljivih energetskih
virov, zato jih je treba srednjeročno
odstraniti.

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, ugodnosti 
v obliki nižjih najmanjših stopenj splošne 
obdavčitve porabe energije ali možnost 
izvzetja navedenih energentov iz 
obdavčitve niso več upravičene, predvsem 
če se upošteva potreba po povečanju 
tržnega deleža obnovljivih virov energije, 
zato jih je treba postopoma odstraniti.

Or. en

Predlog spremembe 84
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Namen te direktive je pripomoči k 
doseganju splošnih ciljev na področju 
energetske in podnebne politike Unije. 
Vključitev letalskega sektorja v sistem EU 
za trgovanje z emisijami z Direktivo 
2008/101/ES odraža željo po zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov v tem sektorju. 
Če do 31. decembra 2011 ne bo dosežen 
mednarodni sporazum, ki bi pri ciljih 
glede zmanjševanja emisij vključeval 
emisije mednarodnega pomorskega 
prometa, je Komisija zavezana k 
predlaganju ukrepov, s katerimi bi se tudi 
tovrstne emisije vključile v obveznosti 
Unije glede zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov. Za zagotovitev 
enakih pogojev, za energetsko neodvisnost 
Unije in za spodbujanje večje energetske 
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učinkovitosti je treba državam članicam 
dovoliti obdavčitev energentov, ki se 
uporabljajo v zračni in pomorski 
dejavnosti, na enak način kot druge 
energente za promet.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi bilo treba dovoliti obdavčevanje energentov za zračno in pomorsko 
dejavnost.

Predlog spremembe 85
Sabine Wils, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Namen te direktive je prispevati k 
uresničevanju krovnih ciljev Unije na 
področju energetske in podnebne politike. 
Vključitev letalskega sektorja v sistem EU 
za trgovanje z emisijami z Direktivo 
2008/101/ES je odraz želje po zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov v tem sektorju. 
Če do 31. decembra 2011 ne bo dosežen 
mednarodni sporazum, ki bi vključeval 
emisije pomorskega prometa in 
ambiciozne cilje glede njihovega 
zmanjševanja, bi Komisija lahko 
predlagala, da se tovrstne emisije vključijo 
v obveznosti Unije glede zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov. Enaka 
obdavčitev energentov, ki se uporabljajo v 
letalstvu in pomorstvu, kot drugih 
energentov je ključnega pomena za 
energetsko neodvisnost Unije in 
pomembna spodbuda za povečanje 
energetske učinkovitosti. Sprejeti je treba 
ukrepe za zagotovitev, da izvajanja teh 
davčnih ukrepov ne bodo plačali 
potrošniki, tj. da se stroški ne bodo 
prenesli nanje.
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Or. en

Obrazložitev

Prepoved, da države članice ne smejo obdavčiti energentov, ki se uporabljajo v letalstvu in 
pomorstvu, ni upravičena. Ker države članice ne morejo obdavčiti energentov, ki se 
uporabljajo v letalskem in ladijskem prometu, ne morejo izpolniti svojih obvez v okviru 
energetske in podnebne politike EU na stroškovno učinkovit način.

Predlog spremembe 86
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2003/96/ES zavezuje države 
članice, da iz obdavčenja izvzamejo gorivo 
za plovbo v vodah Skupnosti, kakor tudi 
električno energijo, proizvedeno na krovu 
plovil, tudi kadar so slednja privezana v 
pristanišču. Poleg tega lahko države 
članice to ugodno davčno obravnavo 
razširijo na celinske plovne poti. V 
nekaterih pristaniščih obstajajo čistejše
nadomestne možnosti pri uporabi 
električne energije z obrežja, ki pa je 
obdavčljiva. Da bi se še pred sprejetjem 
celovitejšega okvira o tej zadevi določila 
prva spodbuda za razvoj in uporabo te 
tehnologije, morajo države članice iz 
obdavčitve energije izvzeti uporabo 
obrežne električne energije na plovilih, ki 
so privezana v pristanišču. Ta izjema se 
mora uporabljati dovolj dolgo, da se 
upravljavcev pristanišč ne bi odvrnilo od 
potrebnih naložb, vendar pa mora biti 
časovno omejena na tak način, da bo njena 
delna ali celovita ohranitev pravočasno 
vsebovana v novi odločitvi.

(19) Direktiva 2003/96/EC zavezuje države 
članice, da iz obdavčenja izvzamejo gorivo 
za neizletniško letalstvo in plovbo. Ta 
prepoved ni skladna s splošnimi 
okoljskimi cilji Unije, z načelom 
subsidiarnosti ali s ciljem vzpostavitve 
enakih pogojev pri obdavčitvi energije. 
Zato jo je treba odstraniti. Istočasno je 
treba državam članicam na teh dveh 
področjih zagotoviti možnost uporabe 
zmanjšanj ali popolnih izjem tako pri 
splošni obdavčitvi porabe energije kot pri 
obdavčitvi CO2. Ob upoštevanju dvo- in 
večstranskih mednarodnih dogovorov in 
dejstva, da letalstvo bo, pomorski sektor 
pa utegne biti vključen v sistem Unije za 
trgovanje z emisijami, morajo biti države 
članice popolnoma svobodne pri 
oblikovanju ustreznih struktur obdavčitve 
energije v letalstvu in pomorstvu. Ta 
davčna obravnava bi morala veljati tudi za 
celinske plovne poti. V nekaterih 
pristaniščih obstajajo čiste energetske
nadomestne možnosti pri uporabi 
električne energije z obrežja, ki pa je 
obdavčljiva. Da bi se še pred sprejetjem 
celovitejšega okvira o tej zadevi določila 
prva spodbuda za razvoj in uporabo te 
tehnologije, morajo države članice iz 
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obdavčitve energije izvzeti uporabo 
obrežne električne energije na plovilih, ki 
so privezana v pristanišču. Ta izjema se 
mora uporabljati dovolj dolgo, da se 
upravljavcev pristanišč ne bi odvrnilo od 
potrebnih naložb, vendar pa mora biti 
časovno omejena na tak način, da bo njena 
delna ali celovita ohranitev pravočasno 
vsebovana v novi odločitvi.

Or. en

Obrazložitev

Smotrno bi bilo, da bi se obvezne izjeme pri obdavčenju v zvezi z letalskim in pomorskim 
prometom pretvorile v neobvezne izjeme. Ker obstoječe prepovedi ne temeljijo na mednarodni 
zakonodaji, nepotrebno omejujejo nacionalne možnosti za politično manevriranje na teh 
področjih. Pretvorba v neobvezne izjeme bi državam članicam omogočila stroškovno 
učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do EU na področju podnebja in energije.

Predlog spremembe 87
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2003/96/ES zavezuje države 
članice, da iz obdavčenja izvzamejo gorivo 
za plovbo v vodah Skupnosti, kakor tudi 
električno energijo, proizvedeno na krovu 
plovil, tudi kadar so slednja privezana v 
pristanišču. Poleg tega lahko države 
članice to ugodno davčno obravnavo 
razširijo na celinske plovne poti. Da bi se 
še pred sprejetjem celovitejšega okvira o 
tej zadevi določila prva spodbuda za razvoj 
in uporabo te tehnologije, morajo države 
članice iz obdavčitve energije izvzeti 
uporabo obrežne električne energije na 
plovilih, ki so privezana v pristanišču. Ta 
izjema se mora uporabljati dovolj dolgo, da 
se upravljavcev pristanišč ne bi odvrnilo od 
potrebnih naložb, vendar pa mora biti 
časovno omejena na tak način, da bo njena 

(19) Direktiva 2003/96/ES zavezuje države 
članice, da iz obdavčenja izvzamejo gorivo 
za plovbo v vodah Skupnosti, kakor tudi 
električno energijo, proizvedeno na krovu 
plovil, tudi kadar so slednja privezana v 
pristanišču. Poleg tega lahko države 
članice to ugodno davčno obravnavo 
razširijo na celinske plovne poti. Da bi se 
še pred sprejetjem celovitejšega okvira o 
tej zadevi določila prva spodbuda za razvoj 
in uporabo te tehnologije, morajo države 
članice iz obdavčitve energije izvzeti 
uporabo obrežne električne energije na 
plovilih, ki so privezana v pristanišču. Ta 
izjema za morska pristanišča in 
pristanišča na celinskih vodnih poteh se 
mora uporabljati dovolj dolgo, da se 
upravljavcev pristanišč ne bi odvrnilo od 
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delna ali celovita ohranitev pravočasno 
vsebovana v novi odločitvi.

potrebnih naložb, vendar pa mora biti 
časovno omejena na tak način, da bo njena 
delna ali celovita ohranitev pravočasno
vsebovana v novi odločitvi.

Or. nl

Predlog spremembe 88
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič.
Preučitev navedene možnosti je razkrila, 
da bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 
povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. Kar 
zadeva obdavčitev CO2, je treba 
obravnavo zadevnih sektorjev uskladiti s 
pravili, ki se uporabljajo za industrijske 
sektorje.

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič.

Or. en

Predlog spremembe 89
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES (20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
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državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič. 
Preučitev navedene možnosti je razkrila, da 
bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 
povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. Kar 
zadeva obdavčitev CO2, je treba 
obravnavo zadevnih sektorjev uskladiti s 
pravili, ki se uporabljajo za industrijske 
sektorje.

državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič. 
Preučitev navedene možnosti je razkrila, da 
bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila
povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. 
Povečevanja energetske učinkovitosti 
morajo jasno opredeliti in tesno spremljati 
nacionalni organi. Kar zadeva obdavčitev 
CO2, je treba obravnavo zadevnih sektorjev 
uskladiti s pravili, ki se uporabljajo za 
industrijske sektorje.

Or. en

Obrazložitev

Postopek zagotavljanja povečanj energetske učinkovitosti mora biti strog in natančen, da 
bodo doseženi realni rezultati. Znižanja davkov bi bilo odobriti le na podlagi preverjenega 
izboljšanja učinkovitosti. V zvezi s tem so potrebni jasni in zanesljivi nacionalni okviri.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič. 
Preučitev navedene možnosti je razkrila, da 
bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič. 
Preučitev navedene možnosti je razkrila, da 
bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 
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povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. Kar 
zadeva obdavčitev CO2, je treba 
obravnavo zadevnih sektorjev uskladiti s 
pravili, ki se uporabljajo za industrijske 
sektorje.

povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. Kar 
zadeva neobvezno obdavčitev CO2, je treba 
obravnavo zadevnih sektorjev uskladiti s 
pravili, ki se uporabljajo za industrijske 
sektorje.

Or. en

Predlog spremembe 91
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES, ob upoštevanju tako 
njihovega prispevka k ravnovesju CO2 kot 
tudi nižje energijske vsebnosti na 
količinsko enoto v primerjavi z nekaterimi 
konkurenčnimi fosilnimi gorivi. Zato je 
treba določbe iz Direktive 2003/96/ES, ki 
omogočajo zmanjšanja ali izjeme za 
navedena goriva, srednjeročno odstraniti. 
V vmesnem obdobju je treba zagotoviti, da 
se bodo te določbe uporabljale v skladu s 
splošnimi pravili, ki jih ta direktiva uvaja. 
Pri biogorivih in tekočih biogorivih, 
opredeljenih v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, naj bi zato države članice 
uporabljale dodatne davčne ugodnosti le, 
če izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 
17 navedene direktive.

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili ob upoštevanju tako njihovega 
prispevka k ravnovesju CO2 kot tudi nižje 
energijske vsebnosti na količinsko enoto v 
primerjavi z nekaterimi konkurenčnimi 
fosilnimi gorivi. Trajnostna merila za 
biogoriva in tekoča biogoriva, opredeljena 
v členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, 
so določena v členu 17 te direktive, za 
druge proizvode iz biomase pa bodo 
določena na podlagi predloga Komisije.
Zato je treba določbe iz Direktive 
2003/96/ES, ki omogočajo zmanjšanja ali 
izjeme za navedena goriva, srednjeročno 
odstraniti. V vmesnem obdobju je treba 
zagotoviti, da se bodo te določbe 
uporabljale v skladu s splošnimi pravili, ki 
jih ta direktiva uvaja. Pri biogorivih in 
tekočih biogorivih naj bi zato države 
članice uporabljale dodatne davčne 
ugodnosti le, če izpolnjujejo trajnostna 
merila, ki veljajo zanje. Za druge 
proizvode iz biomase bi se naj, takoj ko 
bodo na podlagi predloga Komisije 
sprejeta specifična trajnostna merila 
zanje, dodatne davčne ugodnosti 
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uporabljale le, če izpolnjujejo ta nova 
merila.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna merila naj ne bi veljala samo za biogoriva in tekoča biogoriva, temveč tudi za 
trdna goriva iz biomase. Ne bi bilo smiselno, če bi se – tako kot predvideva predlog Komisije 
– goriva iz netrajnostne trdne biomase obravnavala dosledno preferenčno. Ker se načelo 
trajnostnosti nekoliko razlikuje za trdno biomaso in biogoriva/tekoča biogoriva, je treba 
določiti specifična merila za trdno biomaso in jih nato uveljaviti v okviru te direktive.

Predlog spremembe 92
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES, ob upoštevanju tako njihovega 
prispevka k ravnovesju CO2 kot tudi nižje 
energijske vsebnosti na količinsko enoto v 
primerjavi z nekaterimi konkurenčnimi 
fosilnimi gorivi. V vmesnem obdobju je 
treba zagotoviti, da se bodo te določbe 
uporabljale v skladu s splošnimi pravili, ki 
jih ta direktiva uvaja. Pri biogorivih in 
tekočih biogorivih, opredeljenih v členu 
2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, naj bi 
zato države članice uporabljale dodatne 
davčne ugodnosti le, če izpolnjujejo 
trajnostna merila iz člena 17 navedene 
direktive.

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES, ob upoštevanju tako njihovega 
prispevka k ravnovesju CO2 kot tudi nižje
energijske vsebnosti na količinsko enoto v 
primerjavi z nekaterimi konkurenčnimi 
fosilnimi gorivi. V vmesnem obdobju je 
treba zagotoviti, da se bodo te določbe 
uporabljale v skladu s splošnimi pravili, ki 
jih ta direktiva uvaja. Pri biogorivih in 
tekočih biogorivih, opredeljenih v členu 
2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, naj bi 
zato države članice uporabljale dodatne 
davčne ugodnosti le, če izpolnjujejo 
trajnostna merila iz člena 17 navedene 
direktive. V skladu s členom 17 Direktive 
2009/28/ES to pomeni, da se lahko davčne 
ugodnosti za biogoriva in tekoča 
biogoriva, ki zagotavljajo najmanj 35-
odstoten prihranek emisij toplogrednih 
plinov, uporabljajo le do konca leta 2016. 
Po letu 2017 je treba mejo povišati na 
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50 %, po letu 2018 pa na 60 %.

Or. nl

Predlog spremembe 93
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES, ob upoštevanju tako njihovega 
prispevka k ravnovesju CO2 kot tudi nižje 
energijske vsebnosti na količinsko enoto v 
primerjavi z nekaterimi konkurenčnimi 
fosilnimi gorivi. Zato je treba določbe iz 
Direktive 2003/96/ES, ki omogočajo 
zmanjšanja ali izjeme za navedena goriva, 
srednjeročno odstraniti. V vmesnem 
obdobju je treba zagotoviti, da se bodo te 
določbe uporabljale v skladu s splošnimi 
pravili, ki jih ta direktiva uvaja. Pri 
biogorivih in tekočih biogorivih, 
opredeljenih v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, naj bi zato države članice 
uporabljale dodatne davčne ugodnosti le, 
če izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 
17 navedene direktive.

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES, ob upoštevanju tako njihovega 
prispevka k ravnovesju CO2 kot tudi nižje 
energijske vsebnosti tekočih biogoriv na 
količinsko enoto v primerjavi z nekaterimi 
konkurenčnimi fosilnimi gorivi. Zato je 
treba določbe iz Direktive 2003/96/ES, ki 
omogočajo zmanjšanja ali izjeme za 
navedena goriva, srednjeročno odstraniti. 
V vmesnem obdobju je treba zagotoviti, da 
se bodo te določbe uporabljale v skladu s 
splošnimi pravili, ki jih ta direktiva uvaja. 
Pri biogorivih in tekočih biogorivih, 
opredeljenih v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, naj bi zato države članice 
uporabljale dodatne davčne ugodnosti le, 
če izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 
17 navedene direktive. V primeru 
biometana je energijska vsebnost na 
količinsko enoto enaka kot pri zemeljskem 
plinu. Ker vnos biometana v omrežje 
zemeljskega plina prispeva k povečanju 
deleža obnovljivih virov, bo biometan 
izvzet iz obdavčitve glede CO2 in 
energijske vsebnosti, če je proizveden v 
skladu s trajnostnimi merili.

Or. en
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Obrazložitev

Biometan je eden glavnih stebrov za uresničitev obveznega 10-odstotnega cilja za biogoriva v 
prometu do leta 2020. Pri mešanju zemeljskega plina in biometana ni nobenih omejitev, saj 
imata enako molekulsko sestavo. Sta edina razpoložljiva nadomestka gorivom na osnovi 
nafte, ki povzročata nižje emisije. Zato mora biti biometan oproščen davkov na CO2 in 
energijo.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Dokler se ne doseže bolj daljnosežna 
uskladitev na področju goriv za ogrevanje, 
ki se uporabljajo za poslovne namene, 
morajo države članice, v katerih so ravni 
obdavčitve višje od najnižjih ravni, 
določenih na tem področju, še naprej 
zagotavljati nekatera zmanjšanja. V okviru 
veljavnih pogojev je treba ločevati med 
splošno obdavčitvijo porabe energije in 
obdavčitvijo CO2, saj si ta dva elementa 
prizadevata za različne cilje. Poleg tega je 
treba jasno navesti, da sklicevanja na 
sheme trgovanja z dovoljenji v členu 17 
Direktive 2003/96/ES ne vključujejo 
sistema Unije iz Direktive 2003/87/ES.

(22) Dokler se ne doseže bolj daljnosežna 
uskladitev na področju goriv za ogrevanje, 
ki se uporabljajo za poslovne namene, 
morajo države članice, v katerih so ravni 
obdavčitve višje od najnižjih ravni, 
določenih na tem področju, še naprej 
zagotavljati nekatera zmanjšanja. Poleg 
tega je treba jasno navesti, da sklicevanja 
na sheme trgovanja z dovoljenji v členu 17 
Direktive 2003/96/ES ne vključujejo 
sistema Unije iz Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 95
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Seznam energentov iz člena 2(1) in 
člena 20(1) Direktive 2003/96/ES je treba 

(25) Seznam energentov iz člena 2(1) in 
člena 20(1) Direktive 2003/96/ES je treba 
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dopolniti, da bo vključeval nekatera 
biogoriva, in s tem zagotoviti enotno in 
standardizirano obravnavo teh biogoriv, v 
členu 2(5) Direktive 2003/96/ES pa se je 
treba sklicevati na različico trenutno 
veljavne kombinirane nomenklature. Ob 
upoštevanju tveganja utaje, izogibanja ali 
zlorabe davkov, ki ga predstavljajo 
proizvodi iz oznake KN 3811, morajo za 
slednje veljati določbe o nadzoru in 
gibanju iz Direktive 2008/118/ES.

dopolniti, da bo vključeval nekatera 
biogoriva, in s tem zagotoviti enotno in 
standardizirano obravnavo teh biogoriv, v 
členu 2(5) Direktive 2003/96/ES pa se je 
treba sklicevati na različico trenutno 
veljavne kombinirane nomenklature. Ob 
upoštevanju tveganja utaje ali zlorabe 
davkov ali davčne goljufije, ki ga 
predstavljajo proizvodi iz oznake KN 
3811, morajo za slednje veljati določbe o 
nadzoru in gibanju iz Direktive 
2008/118/ES.

Or. en

Predlog spremembe 96
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Pojav utaje davkov zaradi 
„bencinskega turizma“ v komercialnem 
cestnem prometu in pojava „tankering“ 
(sistematičnega kupovanja goriva tam, 
kjer je v danem trenutku najcenejše) v 
komercialnem letalstvu izkrivlja notranji 
trg in povzroča, da je posamezne države 
članice uporaba višjih ravni obdavčitve v 
primerjavi z drugimi državami neugodna. 
Ena od možnosti za rešitev teh problemov 
bi bil celosten ali delen prehod s 
sedanjega sistema obdavčenja količin 
zadevnih pogonskih goriv, ki so kupljene v 
posamezni državi, na sistem obdavčenja 
teh goriv na osnovi količin, ki so dejansko 
porabljene na območju posamezne države 
članice. Za boljši vpogled v to alternativno 
rešitev bi morala Komisija pripravila 
poročilo o izvedljivosti in pričakovanem 
učinku takega prehoda.

Or. en
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Obrazložitev

Severnoameriški model IFTA kaže, da je mogoče te težave rešiti na premišljen način, tj. z 
obdavčevanjem porabljenega – namesto prodanega – goriva na ozemlju posameznega 
upravnega območja (države članice). Zato bi bilo smiselno, da bi pooblastili Komisijo, naj 
temeljito preuči, ali bi lahko ta model v isti obliki uporabili kot podlago za podoben sistem v 
EU.

Predlog spremembe 97
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu in 
Evropskemu parlamentu o uporabi te 
direktive, pri čemer mora predvsem 
preučiti najnižjo raven obdavčitve CO2 na 
podlagi razvoja tržne cene pravic do 
emisije v EU, vpliva inovacij in 
tehnoloških dosežkov in razlogov za 
izjeme in znižanja davkov, ki so določeni v 
tej direktivi, tudi za gorivo, ki se uporablja 
v zračnem in pomorskem prometu. 
Poročilo bi moralo obravnavati tudi 
učinek na odločanje o prednostnih 
nalogah industrijske politike v evropski 
avtomobilski industriji v zvezi s čistimi in 
energetsko učinkovitimi 
konvencionalnimi motorji z notranjim 
zgorevanjem ter na cilje EU glede 
zmanjšanja emisij CO2 v avtomobilskem 
sektorju. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje selitve virov CO2, se mora 
redno pregledovati zlasti ob upoštevanju 
razpoložljivosti morebitnih novih dokazov 
in ob preverjanju nacionalnih izvedbenih 
pogojev glede njihove jasnosti in 
nedvoumnosti ter preglednosti za vse 
potrošnike. Komisija bi morala do 
1. januarja 2016 predložiti tudi nadaljnji 
predlog o usklajevanju in določanju 
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prometnih davkov, davkov ob registraciji 
avtomobila in letnih davkov na lastništvo 
avtomobila tako, da bodo temeljili le na 
emisijah CO2 iz avtomobilov.

Or. de

Predlog spremembe 98
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi. Seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje selitve 
virov CO2, se mora redno pregledovati 
zlasti ob upoštevanju razpoložljivosti 
morebitnih novih dokazov.

Or. en

Predlog spremembe 99
Sabine Wils, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
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uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi. To poročilo 
mora vključevati pregled obstoječih 
davčnih določb iz dvostranskih 
sporazumov o zračnem prometu. Seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje selitve 
virov CO2, se mora redno pregledovati 
zlasti ob upoštevanju razpoložljivosti 
morebitnih novih dokazov.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom, da se poroča o utemeljitvah davčnih izvzetij za gorivo, ki se uporablja v 
zračnem in pomorskem prometu, je Komisija sicer priznala, da te težave obstajajo, vendar je 
njihovo reševanje zgolj preložila. Vendar pa se je sedaj treba lotiti reševanja teh težav, če želi 
EU biti verodostojna pri doseganju svojega cilja za preoblikovanje prometnega sistema EU v 
trajnostni sistem. Ustreznost cen je nujen predpogoj za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 100
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 

(28) Komisija mora vsaka tri leta, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
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podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje selitve virov CO2, se mora
pripraviti in redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

Or. en

Obrazložitev

Omejeno število sektorjev in naprav, prizadetih zaradi selitve virov CO2, v resnici ne 
upravičuje posebne zakonodaje. Kljub temu pa bi bilo treba seznam ohraniti. Tako bi lahko 
države članice z državno pomočjo izničile izkazano tveganje selitve virov CO2 zaradi 
obdavčitve energije v energetsko intenzivnih panogah.

Predlog spremembe 101
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

(28) Komisija mora vsaka tri leta, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi te direktive, 
pri čemer mora predvsem preučiti najnižjo 
raven obdavčitve CO2 na podlagi razvoja 
tržne cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov, vpliva na 
škodljive ali pogojno škodljive emisije, ki 
niso CO2, in razlogov za izjeme in znižanja 
davkov, ki so določeni v tej direktivi, tudi 
za gorivo, ki se uporablja v zračnem in 
pomorskem prometu. Seznam sektorjev 
oziroma podsektorjev, v katerih obstaja po 
ocenah znatno tveganje selitve virov CO2, 
se mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

Or. en

Obrazložitev

Glede na hiter tehnični in politični razvoj na tem področju mora Komisija poročati pogosteje 
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kot vsakih pet let, da se bo lahko ta direktiva ustrezno posodabljala. Poročila morajo biti 
naslovljena tudi na Parlament. V procesu izboljševanja te direktive je treba posebej 
upoštevati težave z emisijami, ki niso CO2 – na primer emisije NOx. Obravnavati je treba tudi 
širši vpliv uporabe pogonskega goriva in goriva za ogrevanje na okolje.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
neobvezne obdavčitve CO2 na podlagi 
razvoja tržne cene pravic do emisije v EU, 
vpliva inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje selitve virov CO2, se mora 
redno pregledovati zlasti ob upoštevanju 
razpoložljivosti morebitnih novih dokazov.

Or. en

Predlog spremembe 103
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev ukrepa, ki ga je 
treba sprejeti, zlasti zagotoviti pravilno 
delovanje notranjega trga v okviru novih 

črtano
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zahtev na energetskem in okoljskem 
področju, in je te cilje zato možno bolje 
doseči na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega okvirov, ki so 
potrebni za dosego teh ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 104
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Komisija bi morala najpozneje do 
31. decembra 2012 predstaviti predlog za 
vključitev najnižje davčne stopnje za 
jedrske gorivne palice, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo električne energije, v to 
direktivo ter za uvrstitev jedrskih gorivnih 
palic med energente iz te direktive. To ne 
posega v že vzpostavljene načrte 
postopnega opuščanja v državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba te direktive ne obravnava vprašanja jedrskih goriv. Vendar pa zunanji dejavniki, 
povezani z uporabo jedrske energije, tveganje zaradi morebitnih jedrskih nesreč ter zahteva 
po enakih pogojih upravičujejo vključitev najnižje davčne stopnje za jedrske gorivne palice v 
to direktivo. Ta najnižja davčna stopnja bi morala biti skladna s finančnimi prednostmi 
jedrske energije zaradi podražitev električne energije, ki so posledica sistema EU za 
trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 105
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Komisija bi morala najpozneje v 
šestih mesecih po sprejetju te direktive 
poročati Evropskemu parlamentu in Svetu 
o pogojih za nekatere ali vse države 
članice za prehod v sistem, v katerem so 
pogonska goriva obdavčena glede na 
uporabljeno namesto glede na natočeno 
gorivo kot sedaj. Poročilo po potrebi 
vsebuje predloge sprememb zakonodaje 
EU in podrobne ocene učinka na fiskalno 
subsidiarnost, emisije toplogrednih plinov, 
energetsko neodvisnost in gospodarsko 
rast.

Or. en

Obrazložitev

Za rešitev problema bencinskega turizma je že zadnji čas, da bi preučili možnost obdavčitve 
porabljenega goriva po vzoru severnoameriškega združenja IFTA.

Predlog spremembe 106
Ivo Strejček

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zato je treba Direktivo 2003/96/ES 
ustrezno spremeniti –

(32) Zato je treba Direktivo 2003/96/ES po 
letu 2015 spremeniti, kjer je ustrezno, ob 
upoštevanju prvega ocenjevalnega 
poročila Komisije, ki mora izražati 
ustrezno utemeljene potrebe držav članic 
na področju obdavčitve energentov in 
električne energije –

Or. en
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Predlog spremembe 107
Olle Ludvigsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice morajo uvesti 
obdavčitev energentov in električne 
energije v skladu s to direktivo.

1. Ta direktiva določa skupen okvir Unije 
za obdavčitev energentov in električne 
energije. Opredeljuje sklop obveznih 
določb, ki jih države članice upoštevajo 
pri oblikovanju nacionalne obdavčitve na 
teh področjih. Določa opredelitev in 
referenčno sestavo zadevnih goriv, 
najnižje ravni obdavčitve, načela za 
vzajemno povezanost in posodabljanje 
davčnih stopenj, sistem za usklajevanje 
obdavčitve energije s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami, številne ureditve za 
postopno opuščanje in izjeme ter določbe 
o nadaljnjem razvoju zakonodaje na tem 
področju.

Or. en

Obrazložitev

Podrobnejši prvi odstavek, ki opisuje namen in vsebino direktive, zagotavlja boljšo berljivost 
in lažjo razumljivost celotnega zakonodajnega besedila.

Predlog spremembe 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice razlikujejo med 2. Države članice lahko razlikujejo med 
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obdavčitvijo CO2 in splošno obdavčitvijo 
porabe energije.

dvema različnima elementoma obdavčitve: 
obvezno splošno obdavčitvijo porabe 
energije in neobvezno obdavčitvijo CO2.

Or. en

Predlog spremembe 109
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice razlikujejo med 
obdavčitvijo CO2 in splošno obdavčitvijo 
porabe energije.

2. Države članice razlikujejo med 
obdavčitvijo CO2 in splošno obdavčitvijo 
porabe energije ter postopno prenašajo 
davčno obremenitev na fosilna goriva, ki 
so okolju manj prijazna.

Or. en

Obrazložitev

Davčno obremenitev je treba postopoma prenesti na fosilna goriva, da bi imele države 
članice dovolj časa, da se prilagodijo predvidenim spremembam v okviru za obdavčitev 
energentov in električne energije.

Predlog spremembe 110
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES 
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 se izračuna v EUR/t emisij 
CO2 na podlagi sklicevanja na faktorje 
emisije CO2, določene v točki 11 Priloge I 

Obdavčitev CO2 za goriva, ki niso iz 
biomase, se izračuna v EUR/t emisij CO2

na podlagi sklicevanja na faktorje emisije 



AM\883480SL.doc 67/136 PE475.931v01-00

SL

k Odločbi Komisije 2007/589/ES z dne 18. 
julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo za 
biogoriva in tekoča biogoriva, opredeljena 
v členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, 
samo pod pogojem, da je zadevni proizvod 
skladen s trajnostnimi merili, določenimi v 
členu 17 Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi.

CO2, določene v točki 11 Priloge I k 
Odločbi Komisije 2007/589/ES z dne 18. 
julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo samo pod 
pogojem, da je zadevni proizvod skladen s 
trajnostnimi merili, določenimi v členu 17 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi. To izjemo bi bilo treba dodatno 
omejiti v skladu z določbami Direktive 
2009/28/ES o zmanjševanju emisij CO2.
To bi pomenilo, da bi morala izjema pri 
obdavčitvi CO2 za biogoriva in tekoča 
biogoriva, ki zagotavljajo vsaj 35-odstotni 
prihranek emisij toplogrednih plinov, 
veljati zgolj do konca leta 2016. Od leta 
2017 bi morala biti mejna vrednost 50 %, 
od leta 2018 pa 60 %.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam se ne sme prepovedati uveljavljanja davka na CO2 za goriva iz biomase, 
če niso v skladu s trajnostnimi merili, določenimi v Direktivi 2009/28/ES.

Predlog spremembe 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES 
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 se izračuna v EUR/t emisij 
CO2 na podlagi sklicevanja na faktorje 
emisije CO2, določene v točki 11 Priloge I 
k Odločbi Komisije 2007/589/ES z dne 18. 
julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo za 
biogoriva in tekoča biogoriva, opredeljena 
v členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, 
samo pod pogojem, da je zadevni proizvod 
skladen s trajnostnimi merili, določenimi v 
členu 17 Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi.

Obdavčitev CO2 za goriva, ki niso iz 
biomase, se izračuna v EUR/t emisij CO2

na podlagi sklicevanja na faktorje emisije 
CO2, določene v točki 11 Priloge I k 
Odločbi Komisije 2007/589/ES z dne 18. 
julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo samo pod 
pogojem, da je zadevni proizvod skladen s 
trajnostnimi merili, določenimi v členu 17 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi. Ta izjema se dodatno omeji v 
skladu z določbami Direktive 2009/28/ES, 
ki določajo, da se lahko izjema pri 
obdavčitvi CO2 za biogoriva in tekoča 
biogoriva, ki zagotavljajo najmanj 35-
odstoten prihranek emisij toplogrednih 
plinov, uporablja le do konca leta 2016. 
Po letu 2017 je meja 50 %, po letu 2018 
pa 60 %.

Or. en

Obrazložitev

EU nima razloga, da državam članicam ne bi dovolila uporabe obdavčitve CO2 za goriva iz 
biomase. Pravila o obdavčitvi CO2 morajo biti usklajena s trajnostnimi merili iz 
Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.
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Predlog spremembe 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 se izračuna v EUR/t emisij 
CO2 na podlagi sklicevanja na faktorje 
emisije CO2, določene v točki 11 Priloge I 
k Odločbi Komisije 2007/589/ES z dne 18. 
julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo za 
biogoriva in tekoča biogoriva, opredeljena 
v členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, 
samo pod pogojem, da je zadevni proizvod 
skladen s trajnostnimi merili, določenimi v 
členu 17 Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi.

V primeru uvedbe neobveznega elementa, 
povezanega s CO2, se obdavčitev izračuna 
v EUR/t emisij CO2 na podlagi sklicevanja 
na faktorje emisije CO2, določene v točki 
11 Priloge I k Odločbi Komisije 
2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Faktorji emisije CO2, 
ki so v tej odločbi določeni za biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, veljajo 
za biogoriva in tekoča biogoriva, 
opredeljena v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, samo pod pogojem, da je 
zadevni proizvod skladen s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov. 
Kadar biogoriva in tekoča biogoriva niso 
skladna s temi merili, države članice 
uporabijo referenčen faktor emisije CO2 za 
enakovredno gorivo za ogrevanje ali 
pogonsko gorivo, za katera so najnižje 
ravni obdavčitve določene v tej direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 113
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 se izračuna v EUR/t 
emisij CO2 na podlagi sklicevanja na 
faktorje emisije CO2, določene v točki 11 
Priloge I k Odločbi Komisije 2007/589/ES 
z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo za 
biogoriva in tekoča biogoriva, opredeljena 
v členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, 
samo pod pogojem, da je zadevni proizvod 
skladen s trajnostnimi merili, določenimi v 
členu 17 Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi.

Obdavčitev CO2 se izračuna v EUR/t 
emisij CO2 na podlagi sklicevanja na 
faktorje emisije CO2, določene v točki 11 
Priloge I k Odločbi Komisije 2007/589/ES 
z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za proizvode, pridobljene 
iz biomase, veljajo za biogoriva in tekoča 
biogoriva, opredeljena v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES, samo pod pogojem, 
da je zadevni proizvod skladen s 
trajnostnimi merili, določenimi v členu 17 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Za trdno biomaso še ni nobenih trajnostnih meril.

Predlog spremembe 114
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošna obdavčitev porabe energije se Splošna obdavčitev porabe energije se 
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izračuna v EUR/GJ na podlagi neto 
kalorične vrednosti energentov in 
električne energije, kot je navedeno Prilogi 
II k Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V primeru 
biomase ali proizvodov, pridobljenih iz 
biomase, so referenčne vrednosti tiste 
vrednosti, ki so določene v Prilogi III k 
Direktivi 2009/28/ES. Vendar se v primeru 
biogoriv in tekočih biogoriv, opredeljenih 
v členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, te 
referenčne vrednosti uporabljajo le, kadar 
proizvod izpolnjuje trajnostna merila iz 
člena 17 navedene Direktive. V tem 
primeru se uporabljajo tako za pogonska 
goriva kot tudi goriva za ogrevanje. Kadar 
biogoriva in tekoča biogoriva niso skladna 
s temi merili, države članice uporabijo 
referenčne vrednosti za enakovredno 
gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo, 
za katera so najnižje ravni obdavčitve 
določene v tej direktivi.

izračuna v EUR/GJ na podlagi neto 
kalorične vrednosti energentov in 
električne energije, kot je navedeno Prilogi 
II k Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V primeru 
proizvodov, pridobljenih iz biomase, so 
referenčne vrednosti tiste vrednosti, ki so 
določene v Prilogi III k Direktivi 
2009/28/ES. Vendar se v primeru biogoriv 
in tekočih biogoriv, opredeljenih v členu 
2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, te 
referenčne vrednosti uporabljajo le, kadar 
proizvod izpolnjuje trajnostna merila iz 
člena 17 navedene Direktive. V tem 
primeru se uporabljajo tako za pogonska 
goriva kot tudi goriva za ogrevanje. Kadar 
biogoriva in tekoča biogoriva niso skladna 
s temi merili, države članice uporabijo 
referenčne vrednosti za enakovredno 
gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo, 
za katera so najnižje ravni obdavčitve 
določene v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Za trdno biomaso še ni nobenih trajnostnih meril.

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ni določeno drugače, se določbe iz te 
direktive uporabljajo tako za obdavčitev 
CO2- kot za splošno obdavčitev porabe 
energije.

4. Če ni določeno drugače, se določbe iz te 
direktive uporabljajo tako za splošno 
obdavčitev porabe energije kot za
obdavčitev CO2, če je tak element 
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obdavčitve uvedla država članica.

Or. en

Predlog spremembe 116
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija najpozneje eno leto po 
sprejetju te direktive predloži predlog o 
določitvi trajnostnih meril za proizvode iz 
biomase, ki niso biogoriva ali tekoča 
biogoriva. Po sprejetju predloga se 
referenčni faktorji emisije CO2 iz točke 11 
Priloge I k Odločbi Komisije 2007/589/ES 
in neto kalorične referenčne vrednosti iz 
Priloge III k Direktivi 2009/28 za 
proizvode iz biomase, ki niso biogoriva ali 
tekoča biogoriva, uporabljajo samo pod 
pogojem, da je zadevni proizvod skladen z 
novimi trajnostnimi merili. Kadar taki 
proizvode iz biomase niso skladni s temi 
merili, države članice uporabijo 
referenčen faktor emisije CO2 za 
enakovredno gorivo za ogrevanje ali 
pogonsko gorivo, za katera so najnižje 
ravni obdavčitve določene v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna merila naj ne bi veljala samo za biogoriva in tekoča biogoriva, temveč tudi za 
trdna goriva iz biomase. Ne bi bilo smiselno, če bi se – tako kot predvideva predlog Komisije 
– goriva iz netrajnostne trdne biomase obravnavala dosledno preferenčno. Ker se načelo 
trajnostnosti nekoliko razlikuje za trdno biomaso in biogoriva/tekoča biogoriva, je treba 
določiti specifična merila za trdno biomaso in jih nato uveljaviti v okviru te direktive.
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Predlog spremembe 117
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ogljikovi hidrati, razen tistih, ki so 
navedeni v odstavku 1 in namenjeni za
uporabo, dani v promet ali se uporabljajo 
za namene ogrevanja, se obdavčijo po 
stopnjah, ki se uporabljajo za enakovreden 
energent in ki se izračunajo v skladu s 
členom 1(2) in (3). Ta pododstavek se ne 
uporablja za šoto.

Ogljikovodiki, razen tistih, ki so navedeni v 
odstavku 1 in namenjeni za uporabo, dani v 
promet ali se uporabljajo za namene 
ogrevanja, se obdavčijo po stopnjah, ki se 
uporabljajo za enakovreden energent in ki 
se izračunajo v skladu s členom 1(2) in (3).

Or. en

Obrazložitev

Za vse energente bi morali uporabiti skladen pristop.

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 2 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2, za katero velja člen 
14(1)(d) te direktive, se uporablja za rabo 
energentov, pri kateri nastajajo emisije 
ogljikovega dioksida iz naprav, ki so 
opredeljene v členu 3(e) Direktive 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 

Neobvezna obdavčitev CO2, za katero velja 
člen 14(1)(d) te direktive, se uporablja za 
rabo energentov, pri kateri nastajajo 
emisije ogljikovega dioksida iz naprav, ki 
so opredeljene v členu 3(e) Direktive 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
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96/61/ES, ne glede na to, ali te naprave 
dosegajo mejne vrednosti, ki so navedene v 
Prilogi I k navedeni direktivi.

96/61/ES, ne glede na to, ali te naprave 
dosegajo mejne vrednosti, ki so navedene v 
Prilogi I k navedeni direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 119
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zagotovijo, da 
neposredna in posredna uporaba 
energentov v napravah iz 
Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 ali neposredna in 
posredna uporaba energentov v napravah, 
obdavčenih z nacionalnimi ukrepi za 
zmanjšanje emisij CO2, ni dvojno 
obdavčena ali da zanjo ne veljajo dvojni 
predpisi. 

Or. de

Predlog spremembe 120
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/96/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dvojno uporabo energentov – energetsko intenzivno industrijo in 
dvojno uporabo energentov

Or. en
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Obrazložitev

V direktivi bi bilo dobro navesti, da se ne nanaša na energetsko intenzivno industrijo, in tako 
zagotoviti, da direktiva enako obravnava vse energetsko intenzivne industrijske panoge.

Predlog spremembe 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/96/ES
Člen 3 – točka b – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– odpadke, ki se uporabljajo kot 
nadomestno gorivo ali se toplotno 
predelajo v skladu s členom 3(15) v 
povezavi s Prilogo II R1 k 
Direktivi 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv.

Or. de

Obrazložitev

Nalaganje davka na energijo na toplotno predelane odpadke – tj. odpadke, katere energijska 
vsebnost, ki se sprošča z gorenjem, se učinkovito uporabi, s čimer se nadomestijo fosilna 
goriva in ohranjajo viri, – je v nasprotju s ciljem učinkovite rabe virov in določbami iz 
Okvirne direktive o odpadkih 2008/98/ES.

Predlog spremembe 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi obdavčitve CO2, v skladu z 
drugim pododstavkom člena 1(2) v času 

(a) na podlagi neobvezne obdavčitve CO2, 
v skladu z drugim pododstavkom člena 
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dajanja v promet za namen porabe; 1(2) v času dajanja v promet za namen 
porabe;

Or. en

Predlog spremembe 123
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

črtano

V prvem pododstavku se vsaka uporaba, 
za katero je v preglednicah A, B oziroma 
C Priloge I opredeljena najnižja raven 
obdavčitve, šteje za eno samo uporabo.

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 

črtano
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članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.
V prvem pododstavku se vsaka uporaba, 
za katero je v preglednicah A, B oziroma 
C Priloge I opredeljena najnižja raven 
obdavčitve, šteje za eno samo uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 125
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v izjeme, diferenciacije in 
zmanjšanja iz te direktive, države članice 
zagotovijo, da se v primeru, kadar so v 
Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 126
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
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Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 127
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to
uporablja od 1. januarja 2023.

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se ta 
obveza uporablja v celoti od 1. januarja 
2028 in se postopoma uvede v dveh 
korakih:
(a) od 1. januarja 2018 države članice 
zagotovijo, da bodo najnižje nacionalne 
ravni za posamezno pogonsko gorivo za 
največ 20 % nižje od ravni za katerokoli 
drugo pogonsko gorivo;
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(b) od 1. januarja 2023 države članice 
zagotovijo, da je za vsa pogonska goriva 
določena enaka raven obdavčitve CO2 in 
da je najnižja raven splošne obdavčitve 
porabe energije v državi za posamezno 
pogonsko gorivo za največ 10 % nižja od 
ravni za katerokoli drugo pogonsko 
gorivo.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je načelo nevtralnosti goriva trdno in utemeljeno, bi bila njegova celovita uporaba – s 
povišanjem relativne obdavčitve dizelskega goriva – v kratkoročnem smislu problematična za 
avtomobilsko industrijo, ki je svojo strategijo zmanjševanja emisij gradila predvsem na 
dizelskih motorjih z učinkovitejšo porabo goriva. Presečni datum leta 2023 za pogonska 
goriva je treba zato nadomestiti s procesom postopnega uvajanja, na podlagi katerega bi bila 
leta 2028 dosežena popolna nevtralnost. To bi proizvajalcem avtomobilov omogočilo 
premišljeno prilagajanje njihove dejavnosti.

Predlog spremembe 128
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2028.

Or. nl
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Predlog spremembe 129
Rovana Plumb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2028.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je načelo nevtralnosti goriva trdno in utemeljeno, bi bila njegova celovita uporaba – s 
povišanjem relativne obdavčitve dizelskega goriva – v kratkoročnem smislu problematična za 
avtomobilsko industrijo, ki je svojo strategijo zmanjševanja emisij gradila predvsem na 
dizelskih motorjih z učinkovitejšo porabo goriva. To bi proizvajalcem avtomobilov omogočilo 
premišljeno prilagajanje njihove dejavnosti.

Predlog spremembe 130
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 



AM\883480SL.doc 81/136 PE475.931v01-00

SL

določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja najkasneje od 1. januarja 2023.

Or. en

Obrazložitev

Tehnična nevtralnost je pomembno stroškovno učinkovito gonilo za energetsko učinkovitost in 
zmanjšanje emisij CO2, zato se mora to načelo začeti uporabljati čimprej in ob upoštevanju 
različnih razmer v državah članicah.

Predlog spremembe 131
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so za bodisi fosilna ali nefosilna goriva 
bodisi za energente, ki sodijo v katerokoli 
kategorijo, v tej direktivi v zvezi z 
določeno uporabo določene enake najnižje 
ravni obdavčitve, določijo enake najnižje 
ravni obdavčitve za proizvode iz katerekoli 
kategorije, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

Or. en

Obrazložitev

To pojasnjuje, da je treba najnižje ravni obdavčitve, ki jih ta direktiva določa za fosilna in 
nefosilna goriva, prenesti v nacionalno zakonodajo držav članic kot najnižje ravni obdavčitve.
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Predlog spremembe 132
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023. Odstopanja 
iz člena 7 se uporabljajo za komercialni 
prevoz.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti je treba možnost, v skladu s katero lahko države članice uporabijo nižjo raven 
obdavčitve za komercialno uporabo plinskega olja kot pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, saj trenutno še ni na voljo nobeno nadomestno gorivo za uporabo za 
komercialni prevoz.

Predlog spremembe 133
Gianluca Susta

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsakem primeru lahko države članice 
pred oceno stanja izvajanja določb te 
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direktive, ki jo mora Komisija predložiti 
Svetu in Evropskemu parlamentu do 
leta 2023, uporabljajo odstopanja od 
morebitnega povišanja najnižjih ravni 
obdavčitve, ki veljajo za pogonska goriva 
iz preglednice A Priloge I, za goriva, kot 
sta metan in biometan, med drugim ob 
upoštevanju ciljev energetske, industrijske 
in okoljske politike.

Or. it

Predlog spremembe 134
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prvem pododstavku se vsaka uporaba, 
za katero je v preglednicah A, B oziroma 
C Priloge I opredeljena najnižja raven 
obdavčitve, šteje za eno samo uporabo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 135
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru zemeljskega plina in 
biometana, ki se uporabljata kot pogonsko 
gorivo, se lahko najnižja raven splošne 
obdavčitve porabe energije zviša šele po 
oceni izvajanja določil te direktive glede 
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ravni obdavčitve zemeljskega plina v 
cestnem prometu, opravljeni do leta 2023. 
V poročilu je treba med drugim preučiti 
napredek glede razpoložljivosti 
zemeljskega plina in biometana, rast 
omrežja polnilnih postaj v Evropi, tržni 
delež vozil na zemeljski plin v Uniji, 
inovacije in tehnološki razvoj biometana 
kot goriva, namenjenega uporabi v 
prometu, ter realno vrednost najnižje 
ravni obdavčitve.

Or. en

Obrazložitev

Zahvaljujoč enaki molekularni sestavi je zemeljski plin in biometan mogoče uporabljati v 
obstoječih motorjih z notranjim izgorevanjem brez omejitev glede mešanja. Razvoj biometana 
je povezan z razvojem vozil na zemeljski plin in posledično z ugodno davčno obravnavo, ki 
omogoča razvoj polnilne infrastrukture za metan. Metan, razpoložljiv nadomestek za goriva 
na osnovi nafte, povzroča zelo nizke emisije nemetanskih ogljikovodikov, trdnih delcev in 
dušikovih oksidov, s čimer izboljšuje kakovost zraka v mestih, obenem pa občutno zmanjšuje 
hrup in količino CO2.

Predlog spremembe 136
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, 
se prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 
1. julija 2016, da bi se upoštevale 
spremembe v usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Tako pridobljene najnižje ravni 
obdavčitve objavi Komisija v Uradnem 
listu Evropske unije.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, 
se prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 
1. julija 2016, da bi se upoštevale 
spremembe v usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Tako pridobljene najnižje ravni 
obdavčitve objavi Komisija v Uradnem 
listu Evropske unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 138
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, 
se prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 
1. julija 2016, da bi se upoštevale 
spremembe v usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Tako pridobljene najnižje ravni 
obdavčitve objavi Komisija v Uradnem 
listu Evropske unije.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 139
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 1. 
julija 2016, da bi se upoštevale spremembe 
v usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki ga 
je objavil Eurostat. Tako pridobljene 
najnižje ravni obdavčitve objavi Komisija 
v Uradnem listu Evropske unije.

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 1. 
julija 2016, da bi se upoštevale spremembe 
v usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki ga 
je objavil Eurostat.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je treba premakniti in dopolniti, da bi bilo usklajeno z drugimi spremembami, 
predlaganimi k temu odstavku.

Predlog spremembe 140
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 1. 
julija 2016, da bi se upoštevale spremembe 
v usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki ga 

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsakih pet let s sklepom Sveta, 
ki temelji na priporočilih Komisije in 
ustreznem posvetovanju s Parlamentom in 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi, da bi 
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je objavil Eurostat. Tako pridobljene 
najnižje ravni obdavčitve objavi Komisija 
v Uradnem listu Evropske unije.

se upoštevale spremembe v usklajenem 
indeksu potrošniških cen z izjemo energije 
in nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Tako pridobljene revidirane 
najnižje ravni obdavčitve objavi Komisija 
v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Redne revizije najnižjih ravni splošne obdavčitve porabe energije je treba izvajati vsakih pet 
let, kar pomeni v vsakem zakonodajnem obdobju Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 141
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 1. 
julija 2016, da bi se upoštevale spremembe 
v usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki ga 
je objavil Eurostat. Tako pridobljene 
najnižje ravni obdavčitve objavi Komisija 
v Uradnem listu Evropske unije.

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsakih šest let z začetkom od 1. 
julija 2016, da bi se upoštevale spremembe 
v usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki ga 
je objavil Eurostat. Tako pridobljene 
najnižje ravni obdavčitve objavi Komisija 
v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Če bi bilo treba najnižje ravni obdavčitve prilagajati vsaka tri leta, bi bil postopek preveč 
zapleten. Pogostost prilagajanja je treba zmanjšati.

Predlog spremembe 142
Ivo Strejček
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najnižje ravni se prilagodijo samodejno s 
povečanjem ali zmanjšanjem osnovnega 
zneska v evrih glede na odstotek 
spremembe v navedenem indeksu v teku 
treh predhodnih koledarskih let. Če je 
sprememba v odstotkih od zadnje 
prilagoditve manjša od 0,5 %, se 
prilagoditev ne izvede.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Najnižje ravni obdavčitve se ne smejo samodejno prilagajati. Vsaka prilagoditev mora vedno 
temeljiti na sklepu Sveta.

Predlog spremembe 143
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najnižje ravni se prilagodijo samodejno s 
povečanjem ali zmanjšanjem osnovnega 
zneska v evrih glede na odstotek 
spremembe v navedenem indeksu v teku 
treh predhodnih koledarskih let. Če je 
sprememba v odstotkih od zadnje 
prilagoditve manjša od 0,5 %, se 
prilagoditev ne izvede.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 144
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najnižja raven obdavčitve CO2, ki jo 
določa ta direktiva, se uskladi vsaka tri 
leta z začetkom od 1. julija 2016 z višjo od 
naslednjih dveh stopenj:
(a) trenutna realna vrednost izhodiščne 
ravni obdavčitve CO2, izračunane s 
povečanjem ali zmanjšanjem izhodiščnega 
zneska v evrih glede na odstotek 
spremembe v teku treh predhodnih 
koledarskih let usklajenega indeksa 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat, ali
(b) povprečna cena CO2 v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami v teku 18 mesecev 
pred uskladitvijo, izračunana v skladu s 
formulo, ki jo določi Komisija na podlagi 
poročila za leto 2015 iz člena 29.
Če bi bila sprememba od zadnje 
uskladitve glede na gibanje teh dveh 
stopenj manjša od 0,5 %, se nova 
uskladitev ne izvede.

Or. en

Obrazložitev

Ta mehanizem je sestavljen iz dveh delov. Prvič, indeksacija zagotavlja, da se najmanjša 
raven obdavčitve CO2 realno ne bo znižala. Ker izbrani indeks izrecno izključuje energente, 
ne bo težav z inflacijo. Drugič, vzpostaviti je treba enotne pogoje glede cene CO2 v okviru 
obdavčitve energije in sistema za trgovanje z emisijami. Najmanjša raven iz te direktive je 
logično povezana s signalom cene CO2 sistema za trgovanje z emisijami. Tak mehanizem 
ustvarja trdne, predvidljive in pravične spodbude za obvladovanje emisij CO2 v vseh 
družbenih sektorjih.
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Predlog spremembe 145
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Unija odloči, da se morajo ravni emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 
zmanjšati za več kot 20 % v primerjavi z 
ravnmi, doseženimi leta 1990, Komisija 
najkasneje tri mesece po tej odločitvi 
poroča, katere prilagoditve v tej direktivi 
so priporočljive za nove cilje, ki bi jih naj 
dosegli. Svet najkasneje 6 mesecev po 
objavi tega poročila sprejme sklep o 
načinu prilagoditve izhodiščne ravni 
obdavčitve CO2 novim okoliščinam.

Or. en

Obrazložitev

Če se cilji za zmanjšanje toplogrednih plinov povišajo, se mora to takoj odražati v tej 
direktivi, in sicer z ustreznim povišanjem izhodiščne ravni obdavčitve CO2. Ne bi bilo 
smiselno, če obdavčitve ne bi uporabili za prispevanje k prizadevanju za uresničitev novih 
ciljev.

Predlog spremembe 146
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija objavi tako pridobljene najnižje 
ravni splošne obdavčitve porabe energije 
in obdavčitve CO2 v Uradnem listu 
Evropske unije.
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Or. en

Obrazložitev

Manjša prilagoditev, namenjena uskladitvi besedila z drugimi spremembami, predlaganimi k 
temu odstavku.

Predlog spremembe 147
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 5 – alinea 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet (razen taksijev), zbiranje 
odpadkov, oborožene sile in javna uprava, 
invalidi, reševalna vozila;

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet (vključno s taksiji), zbiranje 
odpadkov, oborožene sile in javna uprava, 
invalidi, reševalna vozila;

Or. en

Predlog spremembe 148
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 5 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet (razen taksijev), zbiranje odpadkov, 
oborožene sile in javna uprava, invalidi, 
reševalna vozila;

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet (razen taksijev, ki uporabljajo 
pogonska goriva na osnovi nafte), zbiranje 
odpadkov, oborožene sile in javna uprava, 
invalidi, reševalna vozila;

Or. en

Obrazložitev

Zemeljski plin oziroma biometan sta nadomestka za goriva na osnovi nafte. Povzročata 
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izjemno nizke emisije strupenih ali rakotvornih snovi, skoraj nič emisij delcev, nič emisij 
reaktivnih ogljikovodikov in zmanjšane emisije dušikovih oksidov, poleg tega je njuno 
zgorevanje tišje in sta zato idealna kot pogonsko gorivo v mestnem okolju. Poročilo strokovne 
skupine za prihodnja goriva za promet z dne 25. januarja 2011 navaja, da se je treba 
zavzemati za metan kot eno glavnih nadomestnih goriv v mestnem prometu.

Predlog spremembe 149
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 5 – alinea 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet (razen taksijev), zbiranje odpadkov, 
oborožene sile in javna uprava, invalidi, 
reševalna vozila;

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet (razen taksijev), zbiranje odpadkov, 
oborožene sile in javna uprava, invalidi, 
reševalna , gasilska in policijska vozila;

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko diferencirane davčne stopnje uporabljajo tudi za gasilska in policijska 
vozila.

Predlog spremembe 150
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2013, 1. januarjem 2015 in 
1. januarjem 2018 se najnižje ravni 
obdavčitve za pogonska goriva določijo kot 
je navedeno v preglednici A Priloge I.

Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
najnižje ravni obdavčitve za pogonska 
goriva.
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Or. en

Obrazložitev

Najnižje ravni obdavčitve, ki veljajo za pogonska goriva, mora soglasno določiti Svet.

Predlog spremembe 151
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko do 1. januarja 2023 
razlikujejo med komercialno in 
nekomercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva pod pogojem, da so 
upoštevane najnižje ravni obdavčitve 
Skupnosti.
„Komercialno plinsko olje, ki se uporablja 
kot pogonsko gorivo“, pomeni plinsko 
olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo 
za naslednje namene:
(a) prevoz blaga za lastne potrebe ali proti 
plačilu z motornim vozilom ali 
kombinacijo vozil, namenjenim izključno 
cestnemu prevozu blaga in z najvišjo 
dovoljeno bruto skupno maso, ki ni 
manjša od 7,5 tone;
(b) prevoz potnikov, bodisi linijski bodisi 
izredni, z motornimi vozili kategorije M2 
ali M3, kakor jih določa Direktiva Sveta 
70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o 
prilagajanju zakonodaje držav članic v 
zvezi s homologacijo motornih in 
priklopnih vozil.“

Or. nl

Obrazložitev

Možnost, da države članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za komercialno uporabo 
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plinskega olja kot pogonskega goriva, bi bilo treba postopoma odpraviti. Da bi se lahko 
prevozna podjetja prilagodila novemu davčnemu sistemu, je potrebno prehodno obdobje, ki bi 
se končalo leta 2023.

Predlog spremembe 152
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki uvajajo ali so uvedle 
pristojbine za uporabo določene 
infrastrukture za težka tovorna vozila v 
smislu Direktive 2011/76/EU, namenjena 
izključno cestnemu prevozu blaga, lahko 
uporabljajo znižano raven obdavčitve za 
plinsko olje, ki ga uporabljajo ta vozila, če 
upoštevajo najnižje ravni obdavčitve 
Skupnosti iz preglednice A Priloge I.

Or. de

Predlog spremembe 153
Antonio Cancian

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
2003/96/EC
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko razlikujejo med 
komercialno in nekomercialno uporabo 
plinskega olja kot pogonskega goriva pod 
pogojem, da so upoštevane najnižje ravni 
obdavčitve Unije in da davčna stopnja za 
komercialno uporabo tega plinskega olja 
ni nižja od nacionalne ravni obdavčitve, ki 
je veljala 1. januarja 2003, ne glede na 
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morebitne izjeme iz te direktive za tako 
uporabo.

Or. it

Obrazložitev

Bistveno je, da se državam članicam omogoči nadaljnja uporaba drugačne ravni obdavčitve 
za plinsko olje za gospodarsko uporabo. 

Predlog spremembe 154
Riikka Manner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko razlikujejo med 
plinskim oljem za komercialno in 
nekomercialno rabo.
V tej direktivi pomeni „komercialno 
plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko 
gorivo“ plinsko olje, ki se uporablja kot 
pogonsko gorivo za naslednje namene:
(a) prevoz blaga proti plačilu ali za lastne 
potrebe z motornim vozilom ali 
tovornjakom s prikolico, namenjenim 
izključno cestnemu prevozu blaga,
(b) linijski ali izredni prevoz potnikov z 
motornim vozilom.
Države članice določijo možnost uporabe 
drugačnega sistema obračunavanja 
davkov za komercialne prevoznike.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti je treba možnost, v skladu s katero lahko države članice uporabijo nižjo raven 
obdavčitve za komercialno uporabo plinskega olja kot pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, saj trenutno še ni na voljo nobeno nadomestno gorivo za uporabo za 
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komercialni prevoz.

Predlog spremembe 155
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2013, 1. januarjem 2015 in 
1. januarjem 2018 se najnižje ravni 
obdavčitve za pogonska goriva določijo kot 
je navedeno v preglednici A Priloge I.“

S 1. januarjem 2013, 1. januarjem 2015 in 
1. januarjem 2018 se najnižje ravni 
obdavčitve za pogonska goriva določijo kot 
je navedeno v preglednici A Priloge I.“

Države članice lahko razlikujejo med 
komercialno in nekomercialno uporabo 
plinskega olja kot pogonskega goriva pod 
pogojem, da so upoštevane najnižje ravni 
obdavčitve Unije in da davčna stopnja za 
komercialno uporabo tega plinskega olja 
ni nižja od nacionalne ravni obdavčitve, ki 
je veljala 1. januarja 2003, ne glede na 
morebitne izjeme iz te direktive za tako 
uporabo.
„Komercialno plinsko olje, ki se uporablja 
kot pogonsko gorivo“ pomeni plinsko olje, 
ki se uporablja kot pogonsko gorivo za 
naslednje namene:
(a) prevoz blaga proti plačilu ali za lastne 
potrebe z motornimi vozili ali 
kombinacijami vozil, namenjenimi 
izključno cestnemu prevozu blaga in z 
najvišjo dovoljeno bruto skupno maso, ki 
ni manjša od 7,5 tone;
(b) prevoz potnikov, bodisi linijski bodisi 
izredni, z motornimi vozili kategorije M2 
ali M3, kakor jih določa Direktiva Sveta 
70/156/EGS1 z dne 6. februarja 1970 o 
prilagajanju zakonodaje držav članic v 
zvezi s homologacijo motornih in 
priklopnih vozil.
____________
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1 UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

Or. fi

Obrazložitev

Še naprej je treba dovoljevati različno obdavčitev plinskega olja za komercialno oziroma 
zasebno uporabo. Nižja davčna stopnja za plinsko olje za komercialno uporabo je ekonomsko 
pomembna, saj imajo stroški prevoza znaten delež v strukturi stroškov poslovanja, zlasti v 
državah z dolgimi potovalnimi razdaljami.

Predlog spremembe 156
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/96/ES
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S 1. januarjem 2013 so najnižje ravni 
obdavčitve, ki se uporabljajo za proizvode, 
uporabljene kot pogonsko gorivo za 
namene, opredeljene v odstavku 2 tega 
člena, kot je navedeno v preglednici B 
Priloge I.

1. Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo 
za proizvode, uporabljene kot pogonsko 
gorivo za namene, opredeljene v odstavku 
2 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za proizvode, uporabljene kot pogonsko gorivo, 
mora soglasno določiti Svet.

Predlog spremembe 157
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/96/ES
Člen 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2013 se najnižje ravni 
obdavčitve, ki se uporabljajo za gorivo za 
ogrevanje, določijo kot je navedeno v 
preglednici C Priloge I.

Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
najnižje ravni obdavčitve za goriva za 
ogrevanje.

Or. en

Obrazložitev

Najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za goriva za ogrevanje, mora soglasno določiti 
Svet.

Predlog spremembe 158
Ivo Strejček

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2003/96/ES
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2013 se najnižje ravni 
obdavčitve, ki se uporabljajo za električno 
energijo, določijo kot je navedeno v 
preglednici C Priloge I.

Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo 
za električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za električno energijo, mora soglasno določiti 
Svet.

Predlog spremembe 159
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11



AM\883480SL.doc 99/136 PE475.931v01-00

SL

Direktiva 2003/96/ES
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Člen 14 se spremeni: (11) Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

(a) Odstavek 1 se spremeni: Člen 14
(i) uvodni stavek se nadomesti z 
naslednjim:

Do 31. decembra 2020 države članice iz 
obdavčenja izvzamejo električno energijo, 
ki se neposredno zagotavlja plovilom, 
privezanim v pristaniščih.

„Razen splošnih določb iz Direktive Sveta 
2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o 
splošnem režimu za trošarine in o 
razveljavitvi Direktive 92/12/EGS(*) o 
izjemah pri uporabi obdavčenih izdelkov 
in brez poseganja v druge določbe Unije, 
države članice izvzamejo iz obdavčitve pod 
pogoji, ki jih določijo zaradi zagotavljanja 
pravilne in enotne uporabe takšnih izjem 
ter preprečevanja kakršnega koli 
izogibanja, izmikanja ali zlorabe, 
naslednje:
_________
(*) UL L 9, 14.1.2009, str.12.“
(ii) v točki (a) se drugi stavek nadomesti z 
naslednjim:
„Vendar pa države članice zaradi okoljske 
politike, razen zaradi zmanjšanja emisij 
CO2, lahko navedene proizvode obdavčijo 
ne oziraje se na najnižje ravni obdavčitve, 
določene s to direktivo.“
(iii) dodata se naslednji točki (d) in (e):
„(d) v zvezi z obdavčitvijo CO2, energenti, 
ki se uporabljajo za dejavnosti, za katere 
velja shema Unije v smislu Direktive 
2003/87/ES, iz katere pa niso izključene;
(e) do 31. decembra 2020 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v pristaniščih.“

(b) Doda se odstavek 3:
„3. V primeru uporabe iz točke (a) 
odstavka 1, razen uporab za proizvodnjo 
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električne energije na krovu plovila, se 
izjema uporablja samo v primeru splošne 
obdavčitve porabe energije.“

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba dovoliti, da obdavčijo goriva za letalstvo in pomorski promet ter 
električno energijo za proizvodnjo električne energije, vendar bi bilo treba iz tega začasno 
izvzeti plovila, privezana v pristaniščih.

Predlog spremembe 160
Sabine Wils, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Thomas Händel

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točki b in c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) točki (b) in (c) se črtata.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe črta obveznost držav članic, da iz obdavčitve izvzamejo gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem prometu. To ima velik potencial za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. Študija, pripravljena na zahtevo Komisije, je ugotovila, da bi 
„usklajevanje dajatev na gorivo in DDV v vseh vrstah prometa (na ravni tistih, ki se trenutno 
zaračunavajo zasebnemu cestnemu prometu) omogočilo prihranek toplogrednih plinov v 
višini več kot 10 % v primerjavi z običajnim poslovanjem.“ (Proti dekarbonizaciji 
prometnega sektorja EU do leta 2050, str. xi)

Predlog spremembe 161
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) točka (b) se črta.

Or. en

Obrazložitev

Smotrno bi bilo, da bi se obvezne izjeme pri obdavčenju v zvezi z letalskim in pomorskim 
prometom pretvorile v neobvezne izjeme. Ker obstoječe prepovedi ne temeljijo na mednarodni 
zakonodaji, nepotrebno omejujejo nacionalne možnosti za politično manevriranje na teh 
področjih. Pretvorba v neobvezne izjeme bi državam članicam omogočila stroškovno 
učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do EU na področju podnebja in energije.

Predlog spremembe 162
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka ii b (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iib) točka (c) se črta.

Or. en

Obrazložitev

Smotrno bi bilo, da bi se obvezne izjeme pri obdavčenju v zvezi z letalskim in pomorskim 
prometom pretvorile v neobvezne izjeme. Ker obstoječe prepovedi ne temeljijo na mednarodni 
zakonodaji, nepotrebno omejujejo nacionalne možnosti za politično manevriranje na teh 
področjih. Pretvorba v neobvezne izjeme bi državam članicam omogočila stroškovno 
učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do EU na področju podnebja in energije.

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka iii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1– točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v zvezi z obdavčitvijo CO2, energenti, 
ki se uporabljajo za dejavnosti, za katere 
velja shema Unije v smislu Direktive 
2003/87/ES, iz katere pa niso izključene;

(d) v zvezi z neobvezno obdavčitvijo CO2, 
energenti, ki se uporabljajo za dejavnosti, 
za katere velja shema Unije v smislu 
Direktive 2003/87/ES, iz katere pa niso 
izključene;

Or. en

Predlog spremembe 164
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka iii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) do 31. decembra 2020 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v pristaniščih.“

(e) do 31. decembra 2023 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v morskih 
pristaniščih ali pristaniščih na celinskih 
plovnih poteh.“

Or. nl

Predlog spremembe 165
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka iii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) do 31. decembra 2020 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v pristaniščih.

(e) do 31. decembra 2023 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v pristaniščih.

Or. en
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Obrazložitev

Naložbe v obrežno električno energijo so drage in morajo temeljiti na predvidljivih 
dolgoročnih izračunih. Glede na to predlagano obdobje trajanja izjeme do leta 2020 ni dovolj 
dolgo in ga je zato treba podaljšati. Leto 2023 je primernejši rok za preoblikovanje te izjeme 
iz prve faze v celovitejši okvir na tem področju.

Predlog spremembe 166
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka iii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) do 31. decembra 2020 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v pristaniščih.

(e) do 31. decembra 2020 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v morskih 
pristaniščih ali pristaniščih na celinskih 
plovnih poteh.

Or. en

Predlog spremembe 167
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 2 se črta.

Or. en

Obrazložitev

To črtanje je logična posledica predlaganega črtanja točk (b) in (c) odstavka 1 tega člena.
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Predlog spremembe 168
Sabine Wils, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Thomas Händel

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 2 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odpravlja okoren postopek, po katerem morajo države članice skleniti 
dvostranske sporazume z drugimi državami članicami, če želijo odpraviti izjemo pri davku na 
gorivo, ki se uporablja za zračni in pomorski promet znotraj EU. Nobena država članica ni še 
nikoli uporabila tega postopka. Zdi se veliko bolj primerno, da se državam članicam v tej 
direktivi da možnost uvedbe davka na gorivo.

Predlog spremembe 169
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vstavi se naslednji člen 14a: črtano
„Člen 14a
1. Do 31. decembra 2020 države članice 
omogočijo odbitek pri obdavčitvi CO2 v 
zvezi z uporabo energentov v napravah, ki 
pripadajo sektorjem ali podsektorjem, za 
katere obstaja domneva, da so 
izpostavljeni velikim tveganjem 
premestitve emisij CO2.
2. Znesek odbitka davka mora biti skladen 
s povprečno letno porabo energentov, 
izraženo v gigajoulih (GJ), v napravah v 
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času referenčnega obdobja za namene, ki 
niso navedeni v členu 7, pomnoženo z 
0,00561 in z najnižjo ravnjo obdavčitve 
CO2, določeno v preglednici C Priloge I. 
Referenčno obdobje iz prvega stavka tega 
odstavka je bodisi obdobje od 1. januarja 
2005 do 31. decembra 2008 ali obdobje od 
1. januarja 2009 do 31. decembra 2010. 
Znesek odbitka davka ne presega davka 
na CO2 za uporabo energentov v 
napravah v zadevnem obdobju.
3. Za naprave, ki v referenčnem obdobju 
niso obratovale, države članice opredelijo 
raven odbitka davka na podlagi 
instalirane zmogljivosti naprave, 
pomnožene s povprečnim faktorjem 
izkoristka zmogljivosti, z uporabo 
metodologije, določene v Sklepu Komisije 
XXX o določitvi prehodnih pravil za 
usklajeno brezplačno dodelitev pravic do 
emisije na ravni Unije v skladu s členom 
10a Direktive 2003/87/ES(*). 
4. Kadar država članica uporabi raven 
obdavčitve CO2, ki presega najnižjo 
raven, določeno s to direktivo, lahko za 
namene določitve zneska odbitka davka iz 
odstavka 2 uporabi raven obdavčitve CO2, 
ki ne presega nacionalne ravni.
5. V odstavkih 1 do 4 „sektorji ali 
podsektorji, za katere obstaja domneva, da 
so izpostavljeni večjemu tveganju 
premestitve emisij CO2“ pomenijo tiste 
sektorje, ki so bili opredeljeni kot takšni 
na podlagi člena 10a(13) Direktive 
2003/87/ES.
___________
(*) UL L

Or. en

Obrazložitev

Omejeno število sektorjev in naprav, prizadetih zaradi selitve virov CO2, dejansko ne 
upravičuje te rešitve. Države članice bi morale izplačati nadomestilo v obliki državne pomoči 
za vsakršno dokazano tveganje selitve virov CO2 zaradi obdavčitve energije v energetsko 
intenzivnih panogah.
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Predlog spremembe 170
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2020 države članice 
omogočijo odbitek pri obdavčitvi CO2 v 
zvezi z uporabo energentov v napravah, ki 
pripadajo sektorjem ali podsektorjem, za 
katere obstaja domneva, da so izpostavljeni 
velikim tveganjem premestitve emisij CO2.

1. Države članice omogočijo odbitek pri 
obdavčitvi CO2 v zvezi z uporabo 
energentov v napravah, ki pripadajo 
sektorjem ali podsektorjem, za katere 
obstaja domneva, da so izpostavljeni 
velikim tveganjem selitve virov CO2 .

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2020 države članice 
omogočijo odbitek pri obdavčitvi CO2 v 
zvezi z uporabo energentov v napravah, ki 
pripadajo sektorjem ali podsektorjem, za 
katere obstaja domneva, da so izpostavljeni 
velikim tveganjem premestitve emisij CO2.

1. Do 31. decembra 2020 države članice 
omogočijo odbitek pri neobvezni 
obdavčitvi CO2 v zvezi z uporabo 
energentov v napravah, ki pripadajo 
sektorjem ali podsektorjem, za katere 
obstaja domneva, da so izpostavljeni 
velikim tveganjem selitve virov CO2 .

Or. en

Predlog spremembe 172
Olle Ludvigsson
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka –i (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) vstavi se naslednja točka:
„(ba) do 1. januarja 2023 električna 
energija, ki se uporablja za polnjenje 
električnih in hibridnih vozil za cestni 
prevoz;“

Or. en

Obrazložitev

Elektrifikacija je pomemben element v procesu oblikovanja trajnostnega prometnega sektorja. 
Ker je skupni emisijski učinek teh vozil tesno povezan s čistostjo vhodne električne energije, ni 
nujno, da so ta vozila v kratkoročnem smislu zelo okolju prijazna v vseh državah članicah. 
Vendar te zelo učinkovite tehnologije na dolgi rok omogočajo vzpostavitev resnično 
trajnostnih prevoznih sistemov.

Predlog spremembe 173
Olle Ludvigsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ia) točka (f) se nadomesti z:
„(fa) energente, ki so dobavljeni za 
uporabo kot gorivo v pomorskem prometu 
in za plovbo po celinskih plovnih poteh 
(vključno z ribolovom), razen za plovila za 
zasebne namene, ter električno energijo, 
proizvedeno na krovu plovil;

V tej direktivi pomenijo „plovila za 
zasebne namene“ uporabo kakršnega koli 
plovila s strani lastnika ali fizične ali 
pravne osebe, ki plovilo uporablja bodisi 
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na podlagi najema bodisi na kakršenkoli 
drug način, v drugačne namene kot so 
komercialni nameni in predvsem za 
drugačne namene kot za prevoz potnikov 
ali blaga za plačilo ali za dobavo storitev 
za plačilo ali za javne organe.“

Or. en

Obrazložitev

Smotrno bi bilo, da bi se obvezne izjeme pri obdavčenju v zvezi z letalskim in pomorskim 
prometom pretvorile v neobvezne izjeme. Ker obstoječe prepovedi ne temeljijo na mednarodni 
zakonodaji, nepotrebno omejujejo nacionalne možnosti za politično manevriranje na teh 
področjih. Pretvorba v neobvezne izjeme bi državam članicam omogočila stroškovno 
učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do EU na področju podnebja in energije.

Predlog spremembe 174
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka a – točka -i b (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ib) vstavi se naslednja točka (f):
„(fa) energente, ki so dobavljeni za 
uporabo kot gorivo v zračnem prometu, 
razen za polete v zasebne namene;
V tej direktivi pomenijo „poleti v zasebne 
namene“ uporabo letala s strani lastnika 
ali fizične ali pravne osebe, ki letalo 
uporablja bodisi na podlagi najema bodisi 
na kakršenkoli drug način, v drugačne 
namene kot so komercialni nameni in 
predvsem za drugačne namene kot za 
prevoz potnikov ali blaga za plačilo ali za 
opravljanje storitev za plačilo ali za javne 
organe.“

Or. en
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Obrazložitev

Smotrno bi bilo, da bi se obvezne izjeme pri obdavčenju v zvezi z letalskim in pomorskim 
prometom pretvorile v neobvezne izjeme. Ker obstoječe prepovedi ne temeljijo na mednarodni 
zakonodaji, nepotrebno omejujejo nacionalne možnosti za politično manevriranje na teh 
področjih. Pretvorba v neobvezne izjeme bi državam članicam omogočila stroškovno 
učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do EU na področju podnebja in energije.

Predlog spremembe 175
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i in točka i a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točke f, h in i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) točki (h) in (i) se nadomestita: (i) točki (f) in (h) se črtata;
(ia) točka (i) se nadomesti z:

„(h) energente, ki se uporabljajo kot 
gorivo in elektrika za ogrevanje v 
gospodinjstvih in/ali v organizacijah, ki so 
v zadevni državi članici priznane kot 
dobrodelne. V primeru takšnih 
dobrodelnih organizacij, države članice 
izjemo ali znižanje omejijo na neposlovne 
dejavnosti. V primeru mešane uporabe se 
obdavčitev izvaja sorazmerno s 
posameznim namenom uporabe. Če je 
uporaba neznatna, se lahko obravnava 
kot nična;
(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;“

„(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;“

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da same določijo ustrezne ravni obdavčenja za 
letalstvo in plovbo.
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Predlog spremembe 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) točka (e) se nadomesti z:
„(e) energente in električno energijo, ki se 
uporabljajo za prevoz blaga in potnikov z 
vlakom, podzemno železnico, tramvajem 
po železnici, s podzemsko železnico, 
tramvajem [...] trolejbusi in mestnim 
avtobusom, zlasti s tistimi, ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin;“

Or. es

Predlog spremembe 177
Olle Ludvigsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) do 1. januarja 2023 električno 
energijo, zemeljski plin, premog in trdna 
goriva za ogrevanje v gospodinjstvih in/ali 
v organizacijah, ki so v zadevni državi 
članici priznane kot dobrodelne. V primeru 
takšnih dobrodelnih organizacij, države 
članice izjemo ali znižanje omejijo na 
neposlovne dejavnosti. V primeru mešane 
uporabe se obdavčitev izvaja sorazmerno s 
posameznim namenom uporabe. Če je 
uporaba neznatna, se lahko obravnava kot 
nična;

Or. en
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Obrazložitev

Izjeme v sedanjem obsegu – brez dodajanja olja za ogrevanje – je treba v dolgoročnem smislu 
odpraviti, da bi se okrepile spodbude za energetske prihranke in učinkovitost. Istočasno 
morajo gospodinjstva z nizkimi dohodki in dobrodelne organizacije prejeti nadomestilo prek 
socialnih ukrepov. Uporaba izjem zmanjšuje cenovni pritisk – kar bistveno zmanjšuje 
spodbude za naložbe, na primer v obnovo stavb in daljinsko ogrevanje –, zaradi česar so 
gospodinjstva preveč pasivna pri omejevanju porabe energije.

Predlog spremembe 178
Philippe De Backer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) do 1. januarja 2023 energente in 
električno energijo, ki se uporabljajo kot 
gorivo za ogrevanje v gospodinjstvih in/ali 
v organizacijah, ki so v zadevni državi 
članici priznane kot dobrodelne. V primeru 
takšnih dobrodelnih organizacij, države 
članice izjemo ali znižanje omejijo na 
neposlovne dejavnosti. V primeru mešane 
uporabe se obdavčitev izvaja sorazmerno s 
posameznim namenom uporabe. Če je 
uporaba neznatna, se lahko obravnava kot 
nična;

Or. nl

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 180
Olle Ludvigsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo. Države članice lahko 
od 1. januarja 2023 do 1. januarja 2028 
za 50 % znižajo najmanjše ravni 
obdavčitve za eno ali obe vrsti goriva, če je 
tržni delež vozil, ki uporabljajo zadevno 
gorivo, v državi nižji od 10 %.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav utekočinjeni naftni plin in zemeljski plin nista trajnostni energetski rešitvi, sta v 
srednjeročnem smislu primerna elementa mešanice virov energije. Ne le, da povzročata manj 
emisij CO2 in NOx kot druga fosilna goriva. Njuna infrastruktura – zlasti infrastruktura za 
zemeljski plin – bi lahko tudi olajšala uvedbo obnovljivih nadomestnih goriv. Do 50-odstotno 
znižanje davkov je treba zato dovoliti do leta 2028, vendar le, če bo še vedno potekalo 
povečevanje nizkih tržnih deležev.

Predlog spremembe 181
Alfredo Pallone

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin, 
biometan in utekočinjeni naftni plin, 
uporabljeni kot pogonsko gorivo, brez 
poseganja v pododstavek 2a člena 4(3);

Or. en

Obrazložitev

Razvoj biometana je povezan z razvojem vozil na zemeljski plin in posledično z ugodno 
davčno obravnavo, ki omogoča razvoj polnilne infrastrukture za metan. Metan, razpoložljiv 
nadomestek za goriva na osnovi nafte, povzroča zelo nizke emisije nemetanskih 
ogljikovodikov, trdnih delcev in dušikovih oksidov, s čimer izboljšuje kakovost zraka v mestih, 
obenem pa zmanjšuje hrup in količino CO2. Klavzula o pregledu je primerno zakonodajno 
orodje za oceno potrebe po ohranitvi ugodne davčne obravnave za nadomestna goriva.

Predlog spremembe 182
Leonardo Domenici

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;“

(i) zemeljski plin in utekočinjeni naftni 
plin, uporabljena kot pogonsko sredstvo, 
tudi z odstopanjem od člena 4(3);“

Or. it

Obrazložitev

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.
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Predlog spremembe 183
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin, 
bioplin in utekočinjeni naftni plin, 
uporabljeni kot pogonsko sredstvo;

Or. de

Predlog spremembe 184
Leonardo Domenici

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) doda se naslednja točka:
„(la) utekočinjeni naftni plin, uporabljen 
kot gorivo za ogrevanje, tudi z 
odstopanjem od člena 4(3);“

Or. it

Obrazložitev

Državam članicam je treba v zvezi z utekočinjenim naftnim plinom, ki se uporablja kot gorivo 
za ogrevanje, omogočiti uporabo odstopanj od določenih najnižjih ravni obdavčitve in načela 
fiskalne nevtralnosti iz novega člena 4(3), vključenega v predlog direktive. Taka odstopanja 
so utemeljena s socialnega in okoljskega vidika, glede na to, da utekočinjeni naftni plin 
omogoča izpolnjevanje primarnih potreb ljudi, ki živijo na odročnih območjih, po energiji.
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Predlog spremembe 185
Krišjānis Kariņš

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka ii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) doda se naslednji pododstavek: črtano
„Točke (a) do (e) in (g) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
energije.“

Or. lv

Predlog spremembe 186
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka ii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točke (a) do (e) in (g) se uporabljajo samo 
za splošno obdavčitev porabe energije.

Točke (a) do (e), (g) in (i) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje vseh gospodinjstev bi oslabilo spodbude za varčevanje z energijo in spodbudilo 
izogibanje razvoju učinkovitejših rešitev za daljinsko ogrevanje in s tem izkrivilo sistem EU 
za trgovanje z emisijami. Prihodke iz obdavčitve energije je treba uporabiti za podporo 
revnejšim družbenim skupinam in ukrepom za varčevanje z energijo.

Predlog spremembe 187
Corien Wortmann-Kool
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka ii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točke (a) do (e) in (g) se uporabljajo samo
za splošno obdavčitev porabe energije.

Točke (a), (b), (d), (e) in (g) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 188
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka ii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Točke (a) do (e) in (g) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
energije.“

„Točke (a), (b), (e) in (g) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
energije.“

Or. de

Obrazložitev

Obdavčitev energentov in električne energije, ki se uporabljajo za soproizvodnjo toplote in 
električne energije (CHP), ter električne energije, proizvedene v soproizvodnji, bo v veliko 
primerih povzročila nedobičkonosnost obratovanja teh naprav, zaradi česar se soproizvodnja 
ne bo več uporabljala. V soproizvodnji se ob enakih emisijah CO2 proizvede več energije. 
Opustitev soproizvodnje bi tako povečala emisije CO2 in nasprotovala cilju te direktive. Zato 
je treba zagotoviti možnost znižanja davka na CO ali izjeme v zvezi z njim. 

Predlog spremembe 189
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim: črtano
„3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu. 
Za upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske 
učinkovitosti, ki je na splošno 
enakovredna tisti, ki bi bila dosežena, če 
bi se upoštevale standardne najnižje 
stopnje Unije.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih gospodarskih dejavnosti, za katere veljajo določbe o obdavčitvi 
energije, ter da ne bi zamudili priložnosti za oblikovanje spodbud za zgoraj naštete dejavnosti 
za zmanjševanje emisij CO2 in porabe energije, te dejavnosti ne bi smele biti izvzete.

Predlog spremembe 190
Ivo Strejček

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu.
Za upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske 
učinkovitosti, ki je na splošno 

3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu.
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enakovredna tisti, ki bi bila dosežena, če 
bi se upoštevale standardne najnižje 
stopnje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da ohranijo stopnjo nič za obdavčitev energentov in 
električne energije, ki se uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali ribogojniških dejavnostih 
ter v gozdarstvu.

Predlog spremembe 191
Olle Ludvigsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu. 
Za upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske 
učinkovitosti, ki je na splošno
enakovredna tisti, ki bi bila dosežena, če bi 
se upoštevale standardne najnižje stopnje 
Unije.

3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu. 
Za upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske 
učinkovitosti, ki je enakovredna tisti, ki bi 
bila dosežena, če bi se upoštevale 
standardne najnižje stopnje Unije. Proces 
povečevanja energetske učinkovitosti 
skrbno spremljajo nacionalni organi. Za 
upravičence, ki ne dosežejo 
pričakovanega povečanja učinkovitosti, se 
poraba energije obdavči po stopnji, ki 
ustreza obsegu neuspeha.

Or. en

Obrazložitev

Postopek zagotavljanja povečanj učinkovitosti mora biti strog in natančen, da bodo doseženi 
realni rezultati. Znižanja davkov bi bilo odobriti le na podlagi preverjenega izboljšanja 
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učinkovitosti. V zvezi s tem so potrebni jasni in zanesljivi nacionalni okviri.

Predlog spremembe 192
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13a* – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 1. januarja 2023 lahko države članice, 
brez poseganja v odstavek 5 tega člena, 
uporabijo izjemo ali znižano stopnjo 
splošne obdavčitve porabe energije pod 
davčnim nadzorom za obdavčljive 
proizvode iz člena 2 te direktive, kadar so 
takšni proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo 
enega ali več naslednjih proizvodov in 
kadar so – v primeru biogoriv in tekočih 
biogoriv, opredeljenih v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES – ti proizvodi 
skladni s trajnostnimi merili iz člena 17 
navedene direktive:

Do 1. januarja 2023 lahko države članice, 
brez poseganja v odstavek 5 tega člena, 
uporabijo izjemo ali znižano stopnjo 
splošne obdavčitve porabe energije pod 
davčnim nadzorom za obdavčljive 
proizvode iz člena 2 te direktive, kadar so 
takšni proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo 
enega ali več naslednjih proizvodov in 
kadar so – v primeru biogoriv in tekočih 
biogoriv, opredeljenih v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES – ti proizvodi 
skladni s trajnostnimi merili iz člena 17 
navedene direktive ali kadar je – v 
primeru pogonskih goriv – njihov tržni 
delež manjši od 5 %:

*Opomba: odstavek je v predlogu Komisije 
napačno oštevilčen z (1).

Or. de

Predlog spremembe 193
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13a* – točka a
Direktiva 2003/96/ES
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 1. januarja 2023 lahko države članice, 
brez poseganja v odstavek 5 tega člena, 

1. Do 1. januarja 2023 lahko države 
članice, brez poseganja v odstavek 5 tega 



PE475.931v01-00 120/136 AM\883480SL.doc

SL

uporabijo izjemo ali znižano stopnjo 
splošne obdavčitve porabe energije pod 
davčnim nadzorom za obdavčljive 
proizvode iz člena 2 te direktive, kadar so 
takšni proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo 
enega ali več naslednjih proizvodov in 
kadar so – v primeru biogoriv in tekočih 
biogoriv, opredeljenih v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES – ti proizvodi 
skladni s trajnostnimi merili iz člena 17 
navedene direktive:

člena, uporabijo izjemo ali znižano stopnjo 
splošne obdavčitve porabe energije pod 
davčnim nadzorom za obdavčljive 
proizvode iz člena 2 te direktive, kadar so 
takšni proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo 
enega ali več naslednjih proizvodov in 
kadar so

(a) v primeru biogoriv in tekočih biogoriv, 
opredeljenih v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, ti proizvodi skladni s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
direktive,

(b) v primeru proizvodov iz biomase, ki 
niso biogoriva in tekoča biogoriva, ti 
proizvodi skladni s trajnostnimi merili, ki 
jih je treba določiti v skladu s 
členom 1(4a) te direktive, takoj ko bodo ta 
merila sprejeta:

*Opomba: odstavek je v predlogu Komisije 
napačno oštevilčen z (1).

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna merila naj ne bi veljala samo za biogoriva in tekoča biogoriva, temveč tudi za 
trdna goriva iz biomase. Ne bi bilo smiselno, če bi se – tako kot predvideva predlog Komisije 
– goriva iz netrajnostne trdne biomase obravnavala dosledno preferenčno. Ker se načelo 
trajnostnosti nekoliko razlikuje za trdno biomaso in biogoriva/tekoča biogoriva, je treba 
določiti specifična merila za trdno biomaso in jih nato uveljaviti v okviru te direktive.

Predlog spremembe 194
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13a* – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 16 – odstavek 1– uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 1. januarja 2023 lahko države članice, 
brez poseganja v odstavek 5 tega člena, 
uporabijo izjemo ali znižano stopnjo 
splošne obdavčitve porabe energije pod 
davčnim nadzorom za obdavčljive 
proizvode iz člena 2 te direktive, kadar so 
takšni proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo 
enega ali več naslednjih proizvodov in 
kadar so – v primeru biogoriv in tekočih 
biogoriv, opredeljenih v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES – ti proizvodi 
skladni s trajnostnimi merili iz člena 17 
navedene direktive:

1. Do 1. januarja 2023 lahko države 
članice, brez poseganja v odstavek 5 tega 
člena, uporabijo izjemo ali znižano stopnjo 
splošne obdavčitve porabe energije pod 
davčnim nadzorom za obdavčljive 
proizvode iz člena 2 te direktive, kadar so 
takšni proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo 
enega ali več naslednjih proizvodov in 
kadar so – v primeru biogoriv in tekočih 
biogoriv, opredeljenih v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES – ti proizvodi 
skladni s trajnostnimi merili iz člena 17 
navedene direktive:

V primeru biometana je energijska 
vsebnost na količinsko enoto enaka kot 
pri zemeljskem plinu. Ker vnos biometana 
v omrežje zemeljskega plina prispeva k 
povečanju deleža obnovljivih virov, bo 
biometan izvzet iz obdavčenja glede CO2 
in energijske vsebnosti, če je proizveden v 
skladu s trajnostnimi merili.

*Opomba: odstavek je v predlogu Komisije 
napačno oštevilčen z (1).

Or. en

Obrazložitev

Biometan je eden glavnih stebrov za uresničitev obveznega 10-odstotnega cilja za biogoriva v 
prometu do leta 2020. Pri mešanju zemeljskega plina in biometana ni nobenih omejitev, saj 
imata enako molekulsko sestavo. Sta edina razpoložljiva nadomestka gorivom na osnovi 
nafte, ki povzročata nižje emisije. Zato mora biti biometan oproščen davkov na CO2 in 
energijo. Odstotek vnosa biometana v omrežje zemeljskega plina se odšteje od skupnega 
davka na zemeljski plin.

Predlog spremembe 195
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pod pogojem da se najnižje ravni 
obdavčitve, določene s to direktivo, v 
povprečju upoštevajo v vsaki dejavnosti, 
države članice lahko uporabijo znižanja 
davkov iz splošne obdavčitve porabe 
energije na energente, ki se uporabljajo za 
ogrevanje ali za namene iz člena 8(2)(b) in 
(c), in na električno energijo v naslednjih 
primerih:

1. Države članice lahko uporabijo znižanja 
davkov iz splošne obdavčitve porabe 
energije na energente, ki se uporabljajo za 
ogrevanje ali za namene iz člena 8(2)(b) in 
(c), in na električno energijo v naslednjih 
primerih:

Or. en

Predlog spremembe 196
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pod pogojem, da se v povprečju za 
vsako podjetje spoštujejo najnižje ravni 
obdavčitve, določene v tej direktivi, lahko 
države članice uporabijo znižanja davkov 
iz obdavčitve CO2, pri energentih, ki se 
uporabljajo za ogrevanje ali za namene iz 
člena 8(2)(b) in (c), kadar so s poslovnimi 
subjekti iz člena 11 ali združenji takšnih 
poslovnih subjektov sklenjeni sporazumi 
ali kadar se izvajajo sistemi trgovanja z 
dovoljenji ali enakovredni ukrepi, kolikor 
vodijo k ciljem v zvezi z zmanjšanjem 
emisij CO2.

2. Države članice lahko uporabijo znižanja 
davkov iz obdavčitve CO2 pri energentih, 
ki se uporabljajo za ogrevanje ali za 
namene iz člena 8(2)(b) in (c), kadar so s 
poslovnimi subjekti iz člena 11 ali 
združenji takšnih poslovnih subjektov 
sklenjeni sporazumi ali kadar se izvajajo 
sistemi trgovanja z dovoljenji ali 
enakovredni učinkoviti ukrepi, kolikor 
vodijo k ciljem v zvezi z zmanjšanjem 
emisij CO2.

Or. en

Predlog spremembe 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pod pogojem, da se v povprečju za 
vsako podjetje spoštujejo najnižje ravni 
obdavčitve, določene v tej direktivi, lahko 
države članice uporabijo znižanja davkov 
iz obdavčitve CO2, pri energentih, ki se 
uporabljajo za ogrevanje ali za namene iz 
člena 8(2)(b) in (c), kadar so s poslovnimi 
subjekti iz člena 11 ali združenji takšnih 
poslovnih subjektov sklenjeni sporazumi 
ali kadar se izvajajo sistemi trgovanja z 
dovoljenji ali enakovredni ukrepi, kolikor 
vodijo k ciljem v zvezi z zmanjšanjem 
emisij CO2.

2. Pod pogojem, da se v povprečju za 
vsako podjetje spoštujejo najnižje ravni 
obdavčitve, določene v tej direktivi, lahko 
države članice uporabijo znižanja davkov 
iz neobvezne obdavčitve CO2 pri 
energentih, ki se uporabljajo za ogrevanje 
ali za namene iz člena 8(2)(b) in (c), kadar 
so s poslovnimi subjekti iz člena 11 ali 
združenji takšnih poslovnih subjektov 
sklenjeni sporazumi ali kadar se izvajajo 
sistemi trgovanja z dovoljenji ali 
enakovredni ukrepi, kolikor vodijo k ciljem 
v zvezi z zmanjšanjem emisij CO2.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Bolgarija, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 
Romunija in Slovaška lahko za uporabe iz 
členov 8 in 9 uporabijo prehodno obdobje 
do 1. januarja 2021 za namen uvedbe 
obdavčitve CO2. Če se Unija odloči, da je 
treba ravni emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 zmanjšati za več kot 20 % v 
primerjavi z ravnmi, doseženimi leta 1990, 
Komisija pregleda uporabo teh prehodnih 
obdobij in, če je primerno, predstavi 
predlog za namen njihovega skrajšanja 
in/ali spremembe najnižjih ravni 

črtano
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obdavčitve CO2, kot je določeno v Prilogi 
I.“

Or. en

Predlog spremembe 199
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Bolgarija, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 
Romunija in Slovaška lahko za uporabe iz 
členov 8 in 9 uporabijo prehodno obdobje 
do 1. januarja 2021 za namen uvedbe 
obdavčitve CO2. Če se Unija odloči, da je 
treba ravni emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 zmanjšati za več kot 20 % v 
primerjavi z ravnmi, doseženimi leta 1990, 
Komisija pregleda uporabo teh prehodnih 
obdobij in, če je primerno, predstavi 
predlog za namen njihovega skrajšanja 
in/ali spremembe najnižjih ravni 
obdavčitve CO2, kot je določeno v Prilogi 
I.

5. Bolgarija, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 
Romunija in Slovaška lahko za uporabe iz 
členov 8 in 9 uporabijo prehodno obdobje 
do 1. januarja 2021 za namen uvedbe 
obdavčitve CO2. Če se Unija odloči, da je 
treba ravni emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 zmanjšati za več kot 20 % v 
primerjavi z ravnmi, doseženimi leta 1990, 
Komisija pregleda uporabo teh prehodnih 
obdobij in predstavi predlog za namen 
njihovega skrajšanja in/ali spremembe 
najnižjih ravni obdavčitve CO2, kot je 
določeno v Prilogi I.

Or. en

Obrazložitev

Če se cilji za zmanjšanje toplogrednih plinov povišajo, je treba ta prehodna obdobja 
obravnavati glede na novo stanje. V takem scenariju bi morale države članice, ki so bile 
prvotno izvzete, vsaj v določenem obsegu prispevati k skupnemu prizadevanju za zmanjšanje 
emisij.

Predlog spremembe 200
Olle Ludvigsson
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 17 – točka c a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 21 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Doda se naslednji odstavek:
„6a. Najkasneje dve leti po sprejetju te 
direktive Komisija predstavi poročilo o 
izvedljivosti in pričakovanem učinku 
popolnega ali delnega prehoda s 
sedanjega sistema obdavčenja količin 
pogonskih goriv, ki so kupljene v 
posamezni državi, na sistem obdavčenja 
teh goriv na osnovi količin, ki so dejansko 
porabljene na območju posamezne države 
članice. Če bo to ocenjeno kot ustrezno, 
bodo poročilu sledili ustrezni zakonodajni 
predlogi.“

Or. en

Obrazložitev

(26a) Pojav utaje davkov zaradi „bencinskega turizma“ v komercialnem cestnem prometu in 
pojava „tankering“ (sistematičnega kupovanja goriva tam, kjer je v danem trenutku 
najcenejše) v komercialnem letalstvu izkrivlja notranji trg in povzroča, da je posamezne 
države članice uporaba višjih ravni obdavčitve v primerjavi z drugimi državami nerazumno 
neugodna. Severnoameriški model IFTA kaže, da je mogoče te težave rešiti na premišljen 
način, tj. z obdavčevanjem porabljenega – namesto prodanega – goriva na ozemlju 
posameznega upravnega območja (države članice).

Predlog spremembe 201
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 

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

te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo. Z namenom 
prilagajanja cene CO2 na tono je Komisija 
pristojna za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 PDEU.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba direktive je preveč okoren način pomembnega prilagajanja cen CO2.

Predlog spremembe 202
Olle Ludvigsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

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

Or. en

Obrazložitev

Glede na hiter tehnični in politični razvoj na tem področju mora Komisija poročati pogosteje 
kot vsakih pet let, da se bo lahko ta direktiva ustrezno posodabljala. Poročila morajo biti 
naslovljena tudi na Parlament.

Predlog spremembe 203
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

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

Or. nl

Predlog spremembe 204
Rovana Plumb

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

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

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora poročati pogosteje kot vsakih pet let, da se bo lahko ta direktiva ustrezno 
posodabljala glede na hiter tehnični in politični razvoj na tem področju. Poročila morajo biti 
naslovljena tudi na Parlament.

Predlog spremembe 205
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

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

Or. de

Predlog spremembe 206
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije med drugim preuči
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva pravilno 
delovanje notranjega trga, dejansko 
vrednost najnižjih ravni obdavčitve in širše 
cilje Pogodbe.

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, učinkom 
na škodljive ali pogojno škodljive emisije, 
ki niso CO2, uporabo električne energije v 
prometu, ter utemeljitev za izjeme in 
znižanja, določena v tej direktivi, tudi za 
gorivo, ki se uporablja v zračnem in 
pomorskem prometu. Poročilo upošteva 
pravilno delovanje notranjega trga, 
dejansko vrednost najnižjih ravni 
obdavčitve in širše cilje Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

V procesu izboljševanja te direktive je treba posebej upoštevati težave z emisijami, ki niso 
CO2 – na primer emisije NOx. Bolj dejavno je treba preučevati in obravnavati tudi širši vpliv 
uporabe pogonskega goriva in goriva za ogrevanje na okolje.
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Predlog spremembe 207
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva pravilno 
delovanje notranjega trga, dejansko 
vrednost najnižjih ravni obdavčitve in širše 
cilje Pogodbe.

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Komisije v poročilu preuči tudi, 
ali je treba poleg emisij CO2 v okvir cilja 
varovanja človekovega zdravja vključiti 
tudi emisije drugih škodljivih plinov
Poročilo upošteva pravilno delovanje 
notranjega trga, dejansko vrednost
najnižjih ravni obdavčitve in širše cilje 
Pogodbe.

Or. nl

Predlog spremembe 208
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 



PE475.931v01-00 130/136 AM\883480SL.doc

SL

uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. 

uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo preuči tudi učinek na 
odločanje o prednostnih nalogah 
industrijske politike v evropski 
avtomobilski industriji v zvezi s čistimi in 
energetsko učinkovitimi 
konvencionalnimi motorji z notranjim 
zgorevanjem ter na cilje EU glede 
zmanjšanja emisij CO2 v avtomobilskem 
sektorju.

Poročilo upošteva pravilno delovanje 
notranjega trga, dejansko vrednost 
najnižjih ravni obdavčitve in širše cilje 
Pogodbe.

Poročilo upošteva pravilno delovanje 
notranjega trga, dejansko vrednost 
najnižjih ravni obdavčitve in širše cilje 
Pogodbe.

Or. de

Predlog spremembe 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva pravilno 
delovanje notranjega trga, dejansko 
vrednost najnižjih ravni obdavčitve in širše 
cilje Pogodbe.

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja. To 
poročilo vključuje tudi pregled obstoječih 
davčnih določb iz dvostranskih 
sporazumov o zračnem prometu. Poročilo 
upošteva pravilno delovanje notranjega 
trga, dejansko vrednost najnižjih ravni 
obdavčitve in širše cilje Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom, da se poroča o utemeljitvah davčnih izvzetij za gorivo, ki se uporablja v
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zračnem in pomorskem prometu, je Komisija sicer priznala, da te težave obstajajo, vendar je 
njihovo reševanje zgolj preložila. Vendar pa se je sedaj treba lotiti reševanja teh težav, če želi 
EU biti verodostojna pri doseganju svojega cilja za preoblikovanje prometnega sistema EU v 
trajnostni sistem. Ustreznost cen je nujen predpogoj za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 210
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje 
premestitve emisij CO2, za namene člena 
14a te direktive redno pregledovati, zlasti 
ob upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje selitve 
virov CO2, redno pregledovati, zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

Or. en

Obrazložitev

Omejeno število sektorjev in naprav, prizadetih zaradi selitve virov CO2, v resnici ne 
upravičuje posebne zakonodaje; kljub temu pa bi bilo treba seznam ohraniti. Tako bi lahko 
države članice z državno pomočjo izničile izkazano tveganje selitve virov CO2 zaradi 
obdavčitve energije v energetsko intenzivnih panogah.

Predlog spremembe 211
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
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obstaja po ocenah znatno tveganje 
premestitve emisij CO2, za namene člena 
14a te direktive redno pregledovati, zlasti 
ob upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

obstaja po ocenah znatno tveganje selitve 
virov CO2, za namene člena 14a te 
direktive redno pregledovati, zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov. Poročilo Komisije prav 
tako preuči nacionalne izvedbene pogoje, 
da se preveri, ali so jasni, nedvoumni in 
pregledni za vse potrošnike.
Komisija bi morala do 1. januarja 2016 
predložiti tudi nadaljnji predlog o 
usklajevanju in določanju prometnih 
davkov, davkov ob registraciji avtomobila 
in letnih davkov na lastništvo avtomobila 
tako, da bodo temeljili le na emisijah CO2
iz avtomobilov.

Or. de

Predlog spremembe 212
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do leta 2023 predloži Svetu 
oceno o izvajanju določb te direktive glede 
stopnje obdavčitve zemeljskega plina v 
cestnem prometu in predlog za njene 
spremembe. V tej oceni med drugim 
preuči napredek glede razpoložljivosti 
zemeljskega plina in biometana, rast 
omrežja polnilnih postaj v Uniji, tržni 
delež vozil na zemeljski plin v Uniji, 
inovacije in tehnološki razvoj biometana 
kot goriva, namenjenega uporabi v 
prometu, ter realno vrednost najnižje 
ravni obdavčitve.

Or. en
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Obrazložitev

„Revizijska klavzula“ je primerno orodje, s katerim se oceni potreba po ohranitvi ugodne 
davčne obravnave za nadomestna goriva, tudi z vidika razvoja plinastih goriv iz obnovljivih 
virov. Ker je razvoj biometana povezan z razvojem vozil na zemeljski plin, je srednjeročno 
gledano potrebna ugodna davčna obravnava. Zemeljski plin oziroma biometan povzročata 
zelo nizke emisije onesnaževal, obenem pa občutno zmanjšujeta hrup in emisije CO2 v 
primerjavi z dizelskimi in bencinskimi motorji.

Predlog spremembe 213
Gianluca Susta

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti predloži Komisija do leta 2023 
Svetu in Evropskemu parlamentu oceno o 
izvajanju določb te direktive glede stopnje 
obdavčitve zemeljskega plina v cestnem 
prometu in predlog za njene spremembe. 
V tej oceni med drugim preuči napredek 
glede razpoložljivosti zemeljskega plina in 
biometana, rast omrežja polnilnih postaj v 
Evropi, tržni delež vozil na zemeljski plin 
v Uniji, inovacije in tehnološki razvoj 
biometana kot goriva, namenjenega 
uporabi v prometu, ter realno vrednost 
najnižje ravni obdavčitve.

Or. en

Predlog spremembe 214
Riikka Manner

Predlog direktive
Priloga 1 – preglednica A – stolpec 4 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8,8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ
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Or. en

Obrazložitev

Najnižja raven splošne obdavčitve porabe energije za plinsko olje mora ostati na ravni leta 
2013. Plinsko olje je pomembno za prometni sektor in zato mora njegova cena ostati 
konkurenčna.

Predlog spremembe 215
Riikka Manner

Predlog direktive
Priloga 1 – preglednica A – stolpec 5 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Najnižja raven splošne obdavčitve porabe energije za plinsko olje mora ostati na ravni leta 
2013. Plinsko olje je pomembno za prometni sektor in zato mora njegova cena ostati 
konkurenčna.

Predlog spremembe 216
Leonardo Domenici

Predlog direktive
Priloga 1 – preglednica A – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Utekočinjeni 
naftni plin

Oznake KN
 2711 12 11 do 
2711 19 00

20 EUR/t 
CO2 1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Predlog spremembe

Utekočinjeni 
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naftni plin

Oznake KN
 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

Obrazložitev

Ravni obdavčitve za leti 2015 in 2018, določene v predlogu direktive, bi povzročile postopen, 
vendar neizogiben umik utekočinjenega naftnega plina s trga pogonskih goriv in njegovo 
nadomestitev s tradicionalnimi gorivi, kar bi imelo škodljiv okoljski, socialni in industrijski 
učinek. Zato se predlaga povišanje ravni obdavčitve, ki bi ga trgi, četudi je še vedno znatno, 
lažje prenesli.

Predlog spremembe 217
Sari Essayah

Predlog direktive
Priloga 1 – preglednica A – vrstica 5 a (novo)

Predlog spremembe

Komercialno 
plinsko olje, ki se 
uporablja kot 
pogonsko gorivo

20 EUR/t 
CO2

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

Or. en

Predlog spremembe 218
Markus Ferber

Predlog direktive
Priloga 1 – preglednica D – vrstica 1 a (novo)

Predlog spremembe

Električna energija za 
pogon

– od 1. januarja 2013 – 8,2 EUR/GJ

– od 1. januarja 2015 – 8.8 EUR/GJ
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– od 1. januarja 2018 – 9.6 EUR/GJ

Or. de


