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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2011)0169),

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0105/2011),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, jakož i Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2011),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Oblast natolik rozsáhlá a významná, 
jako je zdanění energie v Evropské unii, 
se nemůže omezit na to, že zohlední 
naléhavé otázky politiky v oblasti klimatu
a životního prostředí, ať jsou jakkoli 
nezbytné. Stejně naléhavou problematiku 
představují pro Evropskou unii cíle 
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energetické politiky a průmyslové politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je nezbytné zajistit, aby vnitřní trh 
fungoval i nadále řádně v rámci nových 
požadavků týkajících se omezení změny 
klimatu, používání obnovitelných zdrojů 
energie a úspor energie, jak byly schváleny
v závěrech předsednictví Evropské rady na 
zasedáních ve dnech 8. a 9. března 2007
a 11. a 12. prosince 2008. 

(2) Je nezbytné zajistit, aby vnitřní trh 
fungoval řádně v rámci nových požadavků 
týkajících se omezení změny klimatu, 
používání obnovitelných zdrojů energie
a úspor energie, jak byly schváleny
v závěrech předsednictví Evropské rady na 
zasedáních ve dnech 8. a 9. března 2007
a 11. a 12. prosince 2008.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Postupné uvádění biopaliv na trh 
bude přirozeně vyplývat z uplatňování 
stávajícího rámce právních předpisů
a zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 
23. dubna 2009 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a o změně
a následném zrušení směrnic 2001/77/ES
a 2003/30/ES1 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 
23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 
98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, 
motorové nafty a plynových olejů, 
zavedení mechanismu pro sledování
a snížení emisí skleníkových plynů,
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a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde
o specifikaci paliva používaného plavidly 
vnitrozemské plavby, a kterou se ruší 
směrnice 93/12/EHS2.
 Příliš mnoho překážek v praxi vnitřního 
trhu, které vedou k tomu, že každý členský 
stát má tendenci chránit svůj vnitrostátní 
trh, by však měly být odstraněny, 
pravděpodobně v rámci přezkumu těchto 
směrnic.
____________
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 88.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Vzhledem k existujícím závazkům 
členských států nelze těmto státům 
ukládat další příznivé daňové zacházení
v oblasti biopaliv. Možnost jej uplatnit, 
kterou má každý z nich, je dostačující.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 

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

2003/96/ES. Je vhodné stanovit přesné
a srovnatelné sazby daně mezi 
jednotlivými energetickými produkty.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Současný systém zdanění pohonných 
hmot založený na objemu a na úrovni 
daně odpovídající referenčnímu kódu KN 
se osvědčil, přičemž není vyloučeno 
složení případné směsi, a tento systém 
zaručuje řádné fungování vnitřního trhu.

Or. fr

Odůvodnění

Systém, který navrhuje Komise, se nezabývá některými hledisky vnitřního trhu, zejména 
případy, kdy provozovatel jednoho členského státu vytváří směsi jménem provozovatele jiného 
členského státu. V současnosti neexistuje mechanismus, který by umožnil stanovit
a kontrolovat přesnou úroveň biopaliv obsažených ve směsích, zejména pokud jde
o přeshraniční toky.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací může být součástí sociálních 
opatření stanovených členskými státy. 
Možnost uplatňovat takováto osvobození 
od daně nebo její snížení by měla být
z důvodu rovného zacházení s jednotlivými 
zdroji energie rozšířena na všechny 
energetické produkty používané jako 
palivo a na elektřinu. S cílem zajistit, aby 

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností s nízkými příjmy
a dobročinných organizací může být 
součástí sociálních opatření stanovených 
členskými státy. Možnost uplatňovat 
takováto osvobození od daně nebo její 
snížení by měla být z důvodu rovného 
zacházení s jednotlivými zdroji energie 
rozšířena na všechny energetické produkty 
používané jako palivo a na elektřinu.
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byl jejich dopad na vnitřní trh omezený, by 
se tato osvobození od daně a její snížení 
měla uplatňovat pouze na neobchodní 
činnosti.

S cílem zajistit, aby byl jejich dopad na 
vnitřní trh omezený, by se tato osvobození 
od daně a její snížení měla uplatňovat 
pouze na neobchodní činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG)
a zemního plynu používaných jako 
pohonné hmoty nejsou dlouhodobě 
opodstatněné výhody v podobě nižších 
minimálních úrovní všeobecného zdanění 
spotřeby energie nebo možnosti osvobodit 
tyto energetické produkty od daně jednak 
na základě nutnosti zvýšit podíl 
obnovitelných zdrojů energie na trhu a za 
druhé nutnosti prodloužit některé výhody 
poskytované alternativním palivům ve 
srovnání s klasickými palivy, a tak 
umožnit, aby se zvýšil jejich podíl na trhu, 
je však vhodné progresivně upravovat 
minimální úrovně zdanění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Komise by měla každé tři roky
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o uplatňování této směrnice, přičemž 
přezkoumá zejména minimální úroveň 
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základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. 
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

zdanění v souvislosti s CO2 na základě 
vývoje tržní ceny emisních povolenek
v EU, dopad inovací a technologického 
vývoje a opodstatněnost osvobození od 
daně a jejího snížení podle této směrnice,
a to též pro paliva používaná pro účely 
letecké a námořní dopravy. Seznam 
odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za 
to, že jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku, bude pravidelně revidován, 
zvláště s ohledem na dostupná nová 
zjištění.

Or. de

Odůvodnění

Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo v Unii dalekosáhlé dopady v oblasti životního prostředí
a daňové politiky. Proto by se oznamovací povinnost měla vztahovat také k Evropskému 
parlamentu. Tato povinnost může svou funkci v oblasti daní plnit pouze tehdy, pokud se zkrátí 
sledované období.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy rozlišují mezi minimální 
daní v souvislosti s CO2 a minimálním
zdaněním spotřeby energie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

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

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

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v příloze II této směrnice.
Emisní faktory CO2 uvedené v příloze této 
směrnice pro biomasu nebo produkty 
vyrobené z biomasy platí v případě 
biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES pouze 
tehdy, splňuje-li dotyčný produkt kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů(**). Pokud 
biopaliva a biokapaliny tato kritéria 
nesplňují, použijí členské státy referenční 
emisní faktor CO2 pro obdobné palivo 
nebo pohonnou hmotu, pro něž jsou 
minimální úrovně zdanění stanoveny v této 
směrnici.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti a s cílem zabránit jakémukoli rozporu ve výkladu je nezbytné, aby 
referenční emisní faktory CO2 a výhřevnost energetických produktů byly stanoveny v nové
příloze směrnice. Je vhodné stanovit přesné a srovnatelné sazby mezi energetickými produkty.

Pozměňovací návrh 14

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

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

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

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti a s cílem zabránit jakémukoli rozporu ve výkladu je nezbytné, aby 
referenční emisní faktory CO2 a výhřevnost energetických produktů byly stanoveny v nové 
příloze směrnice. Je vhodné stanovit přesné a srovnatelné sazby mezi energetickými produkty.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud směrnice 2006/32/ES, rozhodnutí vypouští se
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2007/589/ES nebo případně směrnice 
2009/28/ES neobsahují pro dotyčný 
produkt emisní faktor a/nebo výhřevnost, 
přihlédnou členské státy k příslušným 
dostupným informacím o jeho emisním 
faktoru CO2 a/nebo výhřevnosti.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti a s cílem zabránit jakémukoli rozporu ve výkladu je nezbytné, aby 
referenční emisní faktory CO2 a výhřevnost energetických produktů byly stanoveny v nové 
příloze směrnice. Je vhodné stanovit přesné a srovnatelné sazby mezi energetickými produkty.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud část energetického produktu 
sestává z biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy, určí se emisní 
faktory CO2 a výhřevnost pro tuto část
v souladu s odstavcem 2 bez ohledu na 
kód KN, do něhož spadá celý energetický 
produkt. 

3. Pokud část energetického produktu 
sestává z biomasy nebo produktů 
vyrobených z biomasy, mají členské státy 
možnost uplatnit sazbu stanovenou 
nezávisle na směsi, pokud tato sazba 
překračuje minimální sazbu použitelnou 
na kód KN, do něhož spadá celý 
energetický produkt.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že neexistuje právní minimum pro směsové produkty, které by bylo 
stanoveno ve stávajících směrnicích, a že neexistuje evropský systém kontroly úrovně 
biopaliva obsaženého ve směsích, budou mít členské státy možnost brát či nebrat v úvahu 
obsah biopaliv ve směsích.
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Nejeví se jako vhodné nutit členské státy, aby respektovaly poměr mezi úrovněmi zdanění 
stanovenými na evropské úrovni. Existuje riziko, že toto opatření, např. významné zvýšení 
ceny nafty, bude mít škodlivý vliv a že by také mohlo směřovat proti cílům stanoveným 
směrnicí.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Automatická valorizace minimálních sazeb je problematická, neboť zbavuje členské státy 
významné pravomoci a zvyšuje inflaci.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každých pět let a poprvé do konce 
roku 2015 předloží Komise Radě zprávu
o uplatňování této směrnice a případně 
návrh na její pozměnění.

Každé tři roky a poprvé do konce 
roku 2015 předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice a případně návrh na její 
pozměnění.

Or. de

Odůvodnění

Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo v Unii dalekosáhlé dopady v oblasti životního prostředí
a daňové politiky. Proto by se oznamovací povinnost měla vztahovat také k Evropskému 
parlamentu. Tato povinnost může svou funkci v oblasti daní plnit pouze tehdy, pokud se zkrátí 
sledované období.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
PŘÍLOHA
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – tabulka A - řádek 4 a 5

Znění navržené Komisí

Zkapalnělý plyn 
(LPG)

Kódy KN
2711 12 11 až 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Zemní plyn
Kódy KN 
2711 11 00 a 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Pozměňovací návrh

Zkapalnělý plyn 
(LPG)

Kódy KN
2711 12 11 až 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Zemní plyn
Kódy KN 
2711 11 00 a 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Or. de

Odůvodnění

Minimální sazba daně navržená Komisí od roku 2018 by ohrozila využívání zkapalnělého 
plynu a zemního plynu. Bez přizpůsobení by pro zkapalnělý plyn vycházela od roku 2018 
minimální daňová sazba v celkové výši 500 EUR na metr krychlový, která by tak například 
byla mnohem vyšší než minimální daňová sazba benzínu. Motory využívající zkapalnělý či 
zemní plyn jsou podstatně energeticky účinnější než benzinové motory.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obsah návrhu

Cílem stávající směrnice o zdanění energie přijaté v roce 2003 bylo především zabránit 
narušení hospodářské soutěže v odvětví energetiky na vnitřním trhu. Směrnice stanoví 
společná pravidla týkající se produktů podléhajících zdanění, okamžik jejich zdanění
a povolená osvobození od daně. Pro paliva a elektřinu se zavádějí minimální sazby založené 
především na množství spotřebované energie. Členské státy mohou nad rámec těchto 
minimálních sazeb stanovit své vnitrostátní daňové sazby, jak to považují za vhodné.

Revidovaný návrh směrnice přizpůsobuje strukturu zdanění energie tak, aby podporoval cíl 
nízkouhlíkového hospodářství, které by zároveň bylo účinné v oblasti energetiky, a aby bránil 
problémům na vnitřním trhu. Cílem návrhu je pomocí zavedení prvku emisí CO2 do zdanění 
energie zajistit, aby toto zdanění bylo v souladu se závazky EU v oblasti boje proti změně 
klimatu. 

Podle návrhu Komise se zdanění energie rozdělí na dvě části: první část souvisí s emisemi 
CO2 a druhá část s energetickým obsahem:

– bude zavedena minimální jednotná sazba daně na emise CO2 (20 EUR/t CO2) pro všechna 
odvětví, která nepokrývá systém EU pro obchodování s emisemi (systém EU ETS). Pro tato 
odvětví, zejména domácnosti, dopravu, malé podniky a zemědělství, tak bude stanovena cena 
uhlíku. Toto zdanění související s CO2 se nebude týkat obnovitelných zdrojů energie.

– minimální sazby zdanění energie použitelné pro daný energetický produkt již nebudou 
vycházet ze spotřebovaného objemu, ale z energetického obsahu produktu (EUR/GJ). Jinými 
slovy, každý produkt bude zdaněn podle množství energie, jež umožní získat, což 
automaticky vyrovná energetickou účinnost. 

Část daně související s CO2 a část daně související s energii budou společně tvořit sazbu daně
u daného produktu. Členské státy budou mít možnost svobodně stanovit své vlastní sazby nad 
rámec minimálních sazeb zavedených ze strany EU a vytvořit svou vlastní strukturu zdanění,
v níž se projeví vztah existující mezi minimální úrovní zdanění různých zdrojů energie 
(princip „proporcionality“ neboli klauzule o vyrovnávací podpoře). Státy by například mohly 
rozhodnout, že nad rámec minimální sazby zvýší pouze část daně, která souvisí
s energetickým obsahem, nikoli však část související s CO2, nebo naopak. 

V případě vytápění domácností bude flexibilita, již v současnosti mají členské státy s cílem 
osvobodit od daně některé produkty (plyn, uhlí a koks a elektřinu), rozšířena na veškerá 
paliva (včetně minerálních olejů), aby bylo zajištěno jednotné zacházení s energetickými 
produkty.

Pokud jde o zemědělství, toto odvětví bude nadále požívat snížených sazeb, tyto sazby však 
budou podléhat ekologickým cílům tak, aby také zemědělství přispívalo ke sdílenému úsilí
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o snížení energetické spotřeby. Revidovaná směrnice by měla být uplatňována od roku 2013
a působit současně se třetí fází systému EU ETS. 

Postoj zpravodajky

Pokud jde o zásady, zpravodajka uznává, že tento návrh je významným příspěvkem
k realizaci evropské strategie „20–20–20“ v oblasti snížení emisí skleníkových plynů.

Ráda by také zdůraznila, že oblast natolik rozsáhlá a významná, jako je zdanění energie
v Evropské unii, se nemůže omezit na zohlednění naléhavých otázek politiky v oblasti 
klimatu a životního prostředí, ať jsou jakkoli nezbytné, ale že cíle energetické politiky spolu
s cíli průmyslové politiky představují stejně naléhavé výzvy. Domnívá se však, že tyto výzvy 
ustoupily poněkud do pozadí v souvislosti s činností, která předcházela revizi směrnice. Nyní 
se ukazuje, že je prvořadé nalézt správnou rovnováhu mezi výzvami, které se mohou lišit 
nebo dokonce stát proti sobě, a poskytnout dobré podněty na úrovni Evropské unie.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že by bylo moudré dbát na lepší konzistentnost veškeré 
problematiky související s energií, jíž se v současnosti zabývají orgány Společenství. Aby 
byla problematika zdanění energie plně projednána ve všech svých aspektech, bylo by třeba 
se ujistit o dokonalém souladu směrů, jimiž se bude ubírat, zejména v souvislosti se směrnicí
o energetické účinnosti (jejíž přezkum v současnosti provádí jiný výbor Evropského 
parlamentu), a v mnohem širším měřítku ve vztahu k základním směrům evropské energetické 
politiky, již je z velké části ještě třeba stanovit. Lze se však odůvodněně domnívat, že toto 
přání zůstává pouze na papíře nebo že se zohledňuje nedostatečně, což může ohrozit 
konzistentnost rozhodování.

Z obecného hlediska zpravodajka podporuje metodický přístup Komise, jehož cílem je zdanit 
energii na dvojím základě, podle emisí CO2 a podle energetického obsahu. Tento systém se 
jeví logičtější a více konzistentní než systém předchozí. Zpravodajka uznává odůvodněné 
argumenty ve prospěch lepšího využívání energetických zdrojů a většího využívání méně 
znečišťujících energií.

Zavedení zdanění CO2 ve výši 20 EUR za tunu by mimoto mělo od roku 2020 zajistit daňové 
příjmy ve výši 20 miliard EUR pro všechny země Evropské unie.

Nejcitelnější dopad nových návrhů Komise, tj. na jedné straně zdanění na základě emisí CO2
a energetického obsahu využívaného energetického produktu a na straně druhé respektování 
„proporcionality“ mezi různými minimálními prahovými hodnotami stanovenými na úrovni 
Evropské unie ze strany členských států, by však vedl zejména k velmi podstatnému zvýšení 
ceny motorové nafty ve většině členských států.

Ačkoli zpravodajka přijímá zásadu zvýšení minimální sazby motorové nafty v souladu
s logickou a konzistentní metodikou, jejíž zavedení oprávněně navrhuje Evropská komise, 
nepovažuje za vhodné zachovat zásadu „proporcionality“ jako takovou, vzhledem k jejímu 
podstatnému destabilizačnímu vlivu, který by v brzké době měla.

Z více institucionálního hlediska zpravodajka nejprve předkládá k úvaze, aby se přísné 
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dodržování proporcionality ze strany členských států přímo projevilo v úrovních zdanění 
různých druhů energií ve všech 27 členských státech, zatímco dosud platilo pravidlo 
minimálních prahových hodnot. Současný návrh tudíž fakticky znamená významný zásah 
Evropské unie do vnitrostátních daňových politik.

V oblasti průmyslové politiky v širokém smyslu slova přinese dosti značné zvýšení ceny 
motorové nafty v mnoha členských státech v brzké době více problémů, než toto opatření 
může vyřešit (jeden konkrétní příklad za všechny: v Německu by do roku 2023 šlo o zvýšení
o 31 eurocentů za litr).

Nelze vědecky zpochybnit, že díky principu termodynamiky má naftový motor následné 
komparativní výhody ve vztahu k benzinovému motoru, zejména pokud jde o výkon
a o energetickou účinnost. Nedávná zkušenost ukazuje, že část snížení emisí CO2, již si 
Evropská unie stanovila za cíl, nastává díky zvýšenému využití vozidel s naftovým motorem.

Mimo jiné s vědomím skutečnosti, že Evropa má značný konkurenční náskok ve srovnání
s ostatními částmi světa, pokud jde o technologický rozvoj naftových motorů, a že tento 
rozvoj vyžaduje špičkový výzkum, který je významnou předností Evropské unie ve vztahu
k ostatním hospodářským mocnostem, se nejeví jako rozumné takto šokově destabilizovat 
evropský automobilový průmysl, který čelí hrozivé konkurenci třetích zemí a strukturálním 
problémům. 

Tyto účinky nemůže zmírnit ani přechodné období stanovené na 10 let do roku 2023.

Třetí zásadní argument, který odporuje „proporcionalitě“, se týká vlivu na spotřebitelské 
ceny. Inflačnímu riziku, které vyvolá následné zvýšení ceny některých paliv, se nelze 
vyhnout, pokud členské státy z důvodu žalostné situace veřejných financí nemají takovou 
pozici, aby např. snížily daně za spotřebu benzínu. 

Byli by postiženi rovněž spotřebitelé, tak jako celé odvětví dopravy, které by muselo čelit 
významnému zvýšení účetních hodnot.

Zatímco vývoj cen za energii představuje hlavní ohnisko inflace, zpravodajka se domnívá, že 
je vhodné zcela vyloučit doplňování mechanismů, které by mohly posilovat zvyšování cen.

Tento postoj ji stejně tak vede k tomu, aby se výrazně postavila proti návrhu automaticky 
valorizoval minimální prahové hodnoty zdanění podle vývoje cen nebo zvýšení/snížení ceny 
CO2. Zpravodajka ostatně vyjadřuje podiv nad tím, že Evropská komise, která se vždy 
okamžitě staví proti automatické valorizaci mezd tam, kde tato valorizace dosud přetrvává, 
předkládá se stejnými argumenty návrh zavést tuto valorizaci v oblasti zdanění energie. Je 
důležité, aby zákonodárce zůstal pánem svých rozhodnutí v této věci. Automatická úprava 
není vhodná.

Pokud jde o zacházení s alternativními palivy, jako je zkapalnělý plyn (LPG) a stlačený zemní 
plyn (CNG), zpravodajka uznává, že za účelem konzistentnosti by bylo potřeba, aby byly 
stejné sazby zdanění související s energetickým obsahem i s CO2 včas uplatňovány na veškerá 
paliva včetně CNG a LPG. Jinými slovy, daňový režim by automaticky zaplatil za relativní 
výhody každého paliva, pokud jde o emise CO2, ale nevznikla by žádná jiná konkurenční 
výhoda. Avšak vzhledem k tomu, že daňové sazby, které se v současnosti uplatňují na tyto 
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produkty, jsou často velmi nízké a že bude ještě třeba určitý čas, aby tyto sazby mohly být 
skutečnou konkurencí tradičních paliv vzhledem k investičním nákladům a nákladům na 
infrastrukturu, navrhuje se omezit zvýšení minimální sazby od roku 2015 na 5,50 EUR/GJ
a neuplatnit předpokládané zvýšení na 9,60 EUR/GJ od roku 2018. Toto omezené zvýšení 
umožní, aby alternativní paliva měla stejnou komparativní výhodu, která je pro ně nezbytná 
pro rozvoj technologie vyžadující menší množství energie.


