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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w 
sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0169),

– uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0105/2011),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, a także opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji 
Transportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2011),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji
i parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zagadnienie tak szerokie i zasadnicze 
jak opodatkowanie energii w Unii 
Europejskiej nie może ograniczać się do 
uwzględnienia wymogów w zakresie 
polityki przeciwdziałania zmianie klimatu 
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i ochrony środowiska, niezależnie od ich 
wagi. Dla Unii Europejskiej równie 
ważnymi wyzwaniami są cele polityki 
energetycznej oraz polityki przemysłowej.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy zapewnić dalsze właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w 
kontekście nowych wymogów dotyczących 
ograniczania zmian klimatu, 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii i oszczędności energii, zgodnie z 
Konkluzjami Prezydencji z posiedzenia 
Rady Europejskiej w dniach 8-9 marca 
2007 r. i 11-12 grudnia 2008 r. 

(2) Należy zapewnić właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w 
kontekście nowych wymogów dotyczących 
ograniczania zmian klimatu, 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii i oszczędności energii, zgodnie z 
Konkluzjami Prezydencji z posiedzenia 
Rady Europejskiej w dniach 8-9 marca 
2007 r. i 11-12 grudnia 2008 r.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Stopniowe wprowadzanie na rynek 
biopaliw będzie w sposób naturalny 
wynikać z zastosowania istniejących ram 
prawnych, a w szczególności dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE1 oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
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Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE 
odnoszącą się do specyfikacji benzyny i 
olejów napędowych oraz wprowadzającą 
mechanizm monitorowania  i 
ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych, oraz zmieniającą 
dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą 
się do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 
93/12/EWG2 . Zbyt liczne bariery na 
rynku wewnętrznym stwierdzone w 
praktyce, wynikające z dążenia 
poszczególnych państw członkowskich do 
ochrony rynków krajowych, powinny 
jednak zostać zniesione, prawdopodobnie 
w ramach przeglądu tych dyrektyw.
____________
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 88.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Z uwagi na istniejące obowiązki 
państw członkowskich nie można narzucić 
im stosowania dodatkowego 
uprzywilejowanego opodatkowania 
biopaliw. Sama możliwość wprowadzenia 
go przez poszczególne państwa 
członkowskie jest wystarczająca.

Or. fr
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Dla większej jasności oraz w celu 
uniknięcia wszelkich rozbieżności w 
wykładni konieczne jest określenie w 
nowym załączniku do dyrektywy 
2003/96/WE referencyjnych wskaźników 
emisji CO2 oraz wartości opałowej 
produktów energetycznych. Należy 
określić dokładne i porównywalne stawki 
w odniesieniu do poszczególnych 
produktów energetycznych.
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energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Obecny system opodatkowania paliw, 
opierający się na ilości i poziomie 
opodatkowania odpowiadającym kodowi 
referencyjnemu CN, niezależnie od składu 
ewentualnej mieszanki, sprawdził się i 
gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego.

Or. fr

Uzasadnienie

W systemie zaproponowanym przez Komisję pomija się pewne aspekty rynku wewnętrznego, a 
w szczególności przypadki, w których podmiot z państwa członkowskiego przygotowuje 
mieszanki na rzecz podmiotu z innego państwa członkowskiego.
W obecnej chwili nie istnieje mechanizm, który pozwoliłby na ustalenie i kontrolowanie 
dokładnej zawartości biopaliw w mieszankach, zwłaszcza w przypadku przepływów 
transgranicznych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

uwzględnienie zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek.

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) i 
gazu ziemnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów ogólnego 
opodatkowania zużycia energii lub 
możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania nie są 
uzasadnione w perspektywie 
długoterminowej; mając na względzie – z 
jednej strony – konieczność zwiększania 
udziału rynkowego odnawialnych źródeł 
energii, a z drugiej – konieczność 
przedłużenia niektórych przywilejów dla 
paliw alternatywnych w stosunku do paliw 
tradycyjnych w celu umożliwienia ich 
większego udziału w rynku, należy jednak 
stopniowo dostosowywać minimalne 
poziomy opodatkowania.

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 

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

uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, w tym dla paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej. Wykaz sektorów 
lub podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie podatku związanego z emisjami CO2 miałoby daleko idący wpływ na politykę 
środowiskową i podatkową w Unii. Dlatego sprawozdania Komisji dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy powinny być przedkładane również Parlamentowi. Obowiązek 
opracowywania takich sprawozdań spełni swoje zadanie odnośnie do polityki fiskalnej 
wyłącznie wtedy, kiedy będą one sporządzane częściej.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
rozróżnienie na podatek minimalny 
związany z emisjami CO2 i podatek 
minimalny od zużycia energii.

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dla większej jasności oraz w celu uniknięcia wszelkich rozbieżności w wykładni konieczne 
jest określenie w nowym załączniku do dyrektywy referencyjnych wskaźników emisji CO2 oraz 
wartości opałowej produktów energetycznych. Należy określić dokładne i porównywalne 
stawki w odniesieniu do produktów energetycznych.
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dla większej jasności oraz w celu uniknięcia wszelkich rozbieżności w wykładni konieczne 
jest określenie w nowym załączniku do dyrektywy referencyjnych wskaźników emisji CO2 oraz 
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wartości opałowej produktów energetycznych. Należy określić dokładne i porównywalne 
stawki w odniesieniu do produktów energetycznych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dyrektywa 2006/32/WE, decyzja 
2007/589/WE lub dyrektywa 2009/28/WE, 
w zależności od przypadku, nie zawierają 
wskaźnika emisji lub wartości opałowej 
netto dotyczących odnośnych produktów, 
państwa członkowskie odnoszą się do 
dostępnych odpowiednich informacji 
dotyczących wskaźnika emisji CO2 lub 
wartości opałowej netto dla tego produktu.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Dla większej jasności oraz w celu uniknięcia wszelkich rozbieżności w wykładni konieczne 
jest określenie w nowym załączniku do dyrektywy referencyjnych wskaźników emisji CO2 oraz 
wartości opałowej produktów energetycznych. Należy określić dokładne i porównywalne 
stawki w odniesieniu do produktów energetycznych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli część produktu energetycznego 
składa się z biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy, wskaźniki 
emisji CO2 i wartość opałową netto 
odpowiadające tej części określa się 
zgodnie z ust. 2 niezależnie od kodu CN, 
którym objęte są dane produkty 

3. Jeżeli część produktu energetycznego 
składa się z biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy, państwa 
członkowskie mają możliwość stosowania 
stawki ustalonej niezależnie od mieszanki, 
o ile stawka ta przekracza minimalną 
stawkę mającą zastosowanie do kodu CN, 
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energetyczne jako całość. którym objęte są dane produkty 
energetyczne jako całość.

Or. fr

Uzasadnienie

W razie braku prawnie określonego minimum dla produktów mieszanych, przewidzianego w 
obowiązujących dyrektywach, oraz w razie braku europejskiego systemu kontroli zawartości 
biopaliw w mieszankach państwa członkowskie będą miały możliwość uwzględnienia lub 
nieuwzględnienia zawartości biopaliw w mieszankach.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. fr

Uzasadnienie

Nie wydaje się słuszne nakładanie na państwa członkowskie obowiązku zachowania proporcji 
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między poziomami opodatkowania ustalonymi na szczeblu europejskim. Środek ten, na 
przykład znaczne zwiększenie ceny ropy, może odnieść negatywne skutki, a nawet być 
sprzeczny z celami określonymi w dyrektywie.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. fr

Uzasadnienie

Automatyczna indeksacja minimalnych stawek jest problematyczna, jako że odbiera 
państwom członkowskim ważne uprawnienia i przyczynia się do wzrostu inflacji.
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie podatku związanego z emisjami CO2 miałoby daleko idący wpływ na politykę 
środowiskową i podatkową w Unii. Dlatego sprawozdania Komisji dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy powinny być przedkładane również Parlamentowi. Obowiązek 
opracowywania takich sprawozdań spełni swoje zadanie odnośnie do polityki fiskalnej 
wyłącznie wtedy, kiedy będą one sporządzane częściej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
ZAŁĄCZNIK
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela A – wiersze 4 i 5

Tekst proponowany przez Komisję

LPG
Kody CN
2711 12 11 oraz 2711 
19 00

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

Gaz ziemny
Kody CN 
2711 11 00 oraz 2711 
21 00

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

Poprawka

LPG
Kody CN 20 EUR/t 1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ
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2711 12 11 oraz 2711 
19 00

CO2

Gaz ziemny
Kody CN 
2711 11 00 oraz 2711 
21 00

20 EUR/t 
CO2

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

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję minimalny poziom opodatkowania od 2018 r. wpłynąłby 
negatywnie na wykorzystywanie gazu płynnego i naturalnego. W przypadku braku zmian 
minimalny poziom opodatkowania na gaz płynny od 2018 r. wynosiłby 500 EUR /m3, znacznie 
przekraczając minimalny poziom opodatkowania benzyny. Silniki zasilane gazem płynnym i 
naturalnym są o wiele bardziej energooszczędne od tych zasilanych benzyną. 
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UZASADNIENIE

Treść wniosku

Celem obecnie obowiązującej dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, przyjętej w 
2003 r., było przede wszystkim zapobieganie zakłóceniom konkurencji w sektorze energii w 
ramach rynku wewnętrznego. Ustanowiła ona wspólne zasady dotyczące produktów 
podlegających opodatkowaniu, momentu ich opodatkowania oraz dopuszczalnych zwolnień. 
Dla paliw do ogrzewania, paliw silnikowych i energii elektrycznej ustalono stawki 
minimalne, opierające się głównie na ilości zużytej energii. Państwa członkowskie mają 
swobodę określania krajowych stawek opodatkowania powyżej stawek minimalnych według 
swojego uznania.

We wniosku w sprawie zmienionej dyrektywy dostosowano strukturę opodatkowania energii, 
tak aby sprzyjała celowi, jakim jest stworzenie gospodarki niskoemisyjnej, lecz równocześnie 
efektywnej energetycznie, a także tak aby uniknąć problemów na rynku wewnętrznym. Celem 
wniosku jest dostosowanie systemu opodatkowania energii do zobowiązań UE w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu dzięki uwzględnieniu w opodatkowaniu energii elementu 
związanego z CO2. 

Według wniosku Komisji podatki energetyczne zostaną podzielone na dwie części: pierwsza 
będzie powiązana z emisjami CO2, a druga – z zawartością energii.

- Wprowadzona zostanie jedna minimalna stawka opodatkowania związana z emisjami CO2
(20 EUR/t CO2) dla wszystkich sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do 
emisji UE (ETS). Na odnośne sektory, w szczególności gospodarstwa domowe, transport, 
małe przedsiębiorstwa i rolnictwo, zostanie nałożony podatek związany z emisjami CO2. 
Odnawialne źródła energii nie będą objęte opodatkowaniem związanym z emisjami CO2.

- Minimalne stawki opodatkowania energii mające zastosowanie do danego produktu 
energetycznego nie będą już opierać się na jego zużyciu, lecz na zawartości energii w danym 
produkcie (EUR/GJ). Innymi słowy opodatkowanie każdego produktu będzie zależało od 
ilości energii, którą pozwala on uzyskać, co automatycznie zrekompensuje efektywność 
energetyczną. 

Część podatku związana z emisjami CO2 oraz część związana z zawartością energii będą 
łącznie składać się na stawkę opodatkowania danego produktu. Państwa członkowskie będą 
mogły dowolnie ustalać własne stawki, wykraczające poza minimalne stawki nałożone przez 
UE, oraz wypracować własną strukturę opodatkowania, opierając się na stosunku między 
minimalnymi poziomami opodatkowania poszczególnych źródeł energii (zasada 
proporcjonalności, czyli klauzula dostosowawcza). Mogłyby na przykład podjąć decyzję o 
zwiększeniu powyżej stawki minimalnej jedynie części podatku związanej z zawartością 
energii, nie zaś części związanej z emisjami CO2, lub odwrotnie. 

W przypadku ogrzewania gospodarstw domowych elastyczność, jaką obecnie dysponują 
państwa członkowskie w zakresie zwalniania niektórych produktów z opodatkowania (gaz,  
węgiel i koks oraz energia elektryczna), zostanie rozszerzona na wszystkie paliwa (w tym na 
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oleje mineralne) w celu zapewnienia spójnego traktowania produktów energetycznych.

Sektor rolnictwa natomiast będą wciąż obowiązywały stawki obniżone, lecz będą one 
podlegać celom środowiskowym, tak aby rolnictwo również wniosło wkład we wspólne 
starania na rzecz zmniejszenia zużycia energii. Zmieniona dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie od 2013 r., tak aby obowiązywała równolegle do trzeciej fazy EU ETS. 

Stanowisko sprawozdawczyni

Zasadniczo sprawozdawczyni uznaje, że odnośny wniosek jest ważnym wkładem w realizację 
strategii europejskiej „20-20-20” w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Pragnie również podkreślić, że zagadnienie tak szerokie i zasadnicze jak opodatkowanie 
energii w Unii Europejskiej nie może ograniczać się do uwzględnienia wymogów w zakresie 
polityki przeciwdziałania zmianie klimatu i ochrony środowiska, niezależnie od ich wagi, lecz 
że równie ważnymi wyzwaniami są cele polityki energetycznej oraz polityki przemysłowej. 
Wydaje się tymczasem, że w trakcie prac nad przeglądem dyrektywy te ostatnie odsunięto na 
nieco dalszy plan. W związku z tym pierwszorzędne znaczenie wydaje się mieć znalezienie 
równowagi między odmiennymi, a nawet przeciwstawnymi wyzwaniami w celu zastosowania 
odpowiednich impulsów do działania na szczeblu Unii Europejskiej.

Sprawozdawczyni uważa również, że powinno się zadbać o większą spójność wszystkich 
dossier mających związek z energią, którymi obecnie zajmują się instytucje wspólnotowe. 
Wyczerpujące zbadanie wszystkich aspektów dossier w sprawie opodatkowania energii 
wymagałoby zapewnienia doskonałej zgodności wytycznych, jakie zostaną wydane, w 
szczególności z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej (będącą obecnie 
przedmiotem analizy innej komisji Parlamentu Europejskiego), a – w szerszym zakresie – z 
podstawowymi wytycznymi europejskiej polityki energetycznej, która w niemałym stopniu 
wymaga jeszcze zdefiniowania. Istnieje duże ryzyko, że życzenie to pozostanie jednak bez 
odzewu lub też zostanie w niewystarczającym stopniu uwzględnione, co może negatywnie 
wpłynąć na spójność decyzji.

Ogólnie sprawozdawczyni przychyla się do podejścia metodologicznego Komisji, którego 
celem jest opodatkowanie energii w oparciu o podwójną podstawę – emisje CO2 oraz 
zawartość energii. Ten system wydaje się jednocześnie bardziej logiczny i bardziej spójny niż 
poprzedni. Sprawozdawczyni uznaje zasadność argumentów przemawiających za lepszym 
wykorzystaniem źródeł energii i zwiększonym korzystaniem z energii mniej 
zanieczyszczających środowisko.

Ponadto szacuje się, że wprowadzenie opodatkowania emisji CO2 w wysokości 20 EUR na 
tonę zagwarantuje – począwszy od roku 2020 – wpływy z podatków w wysokości 20 mld 
EUR we wszystkich krajach Unii Europejskiej łącznie.

Niemniej najbardziej namacalnym skutkiem nowych propozycji Komisji, czyli z jednej strony 
opodatkowania na podstawie emisji CO2 i zawartości energii w wykorzystanym produkcie 
energetycznym, a z drugiej – przestrzegania przez państwa członkowskie zasady 
proporcjonalności między poszczególnymi minimalnymi progami ustalonymi na szczeblu 
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Unii Europejskiej, byłby bardzo znaczący wzrost cen oleju napędowego w większości państw 
członkowskich.

Choć sprawozdawczyni akceptuje zasadę wzrostu minimalnej stawki za olej napędowy, 
zgodnie z logiczną i spójną metodologią, której wprowadzenie słusznie proponuje Komisja 
Europejska, nie uznaje ona za stosowne utrzymania zasady proporcjonalności jako takiej, 
zważywszy na znaczące i destabilizujące skutki, jakie by przyniosła.

Mając na względzie zagadnienia natury instytucjonalnej, sprawozdawczyni zwraca przede 
wszystkim uwagę na fakt, że ścisłe przestrzeganie zasady proporcjonalności przez państwa 
członkowskie jest równoznaczne z bezpośrednią interwencją w poziomy opodatkowania 
poszczególnych rodzajów energii w 27 państwach członkowskich, podczas gdy do tej pory 
obowiązywała zasada minimalnych poziomów. Obecny wniosek stanowi więc w 
rzeczywistości znaczącą interwencję Unii Europejskiej w politykę podatkową poszczególnych 
państw członkowskich.

W odniesieniu do szeroko pojętej polityki przemysłowej dość znaczący wzrost ceny oleju 
napędowego w wielu państwach członkowskich (by podać tylko jeden konkretny przykład 
Niemiec, gdzie litra oleju napędowego do 2023 r. miałby podrożeć o 31 centów) 
spowodowałby dużo więcej problemów, niż mogłoby ich rozwiązać zaproponowane 
rozwiązanie.

Nie można naukowo podważyć twierdzenia, że dzięki zasadzie termodynamiki silnik Diesla 
ma znaczną przewagę komparatywną nad silnikiem benzynowym, zwłaszcza jeśli chodzi o 
osiągi i efektywność energetyczną. Ostatnie doświadczenia pokazują, że ograniczenie emisji 
CO2, które Unia Europejska postawiła sobie za cel, odbywa się po części dzięki częstszemu 
korzystaniu z pojazdów z silnikiem Diesla.

Zważywszy na większą konkurencyjność Europy w stosunku do innych części świata w 
zakresie rozwoju technologii silników Diesla oraz zważywszy, że rozwój ten wymaga wysoce 
specjalistycznych badań, które są znaczącym atutem Unii Europejskiej w stosunku do innych 
potęg gospodarczych, poddawanie europejskiego przemysłu samochodowego, zmagającego 
się z groźną konkurencją z państw trzecich, destabilizującemu wstrząsowi tego rzędu nie ma 
uzasadnienia. 

Nawet okres przejściowy ustalony na okres 10 lat do 2023 r. nie będzie w stanie 
zamortyzować jego skutków.  

Trzeci argument merytoryczny przemawiający przeciwko zasadzie proporcjonalności dotyczy 
wpływu na ceny płacone przez konsumentów. Nie można wykluczyć ryzyka inflacji 
spowodowanego istotnym wzrostem cen niektórych paliw silnikowych tym bardziej, że 
państwa członkowskie nie są w stanie – ze względu na opłakany stan finansów publicznych –
obniżyć przykładowo podatków pobieranych od zużycia benzyny. 

Koszty ponieśliby także konsumenci, jak również cały sektor transportu, który musiałby 
stawić czoła znacznemu wzrostowi kosztów produkcji.

Jako że zmiana cen energii stanowi główne źródło inflacji, sprawozdawczyni jest zdania, że 
należy absolutnie unikać dodawania mechanizmów, które mogłyby przyczynić się do wzrostu 
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cen.

To stanowisko prowadzi ją także do zdecydowanego przeciwstawienia się propozycji 
automatycznej indeksacji minimalnych poziomów opodatkowania na podstawie zmiany cen 
czy też wzrostu lub spadku ceny CO2. Sprawozdawczyni jest natomiast zaskoczona faktem, 
że Komisja Europejska, która stanowczo potępia automatyczną indeksację płac w 
przypadkach, w których ma ona jeszcze miejsce, wysuwając te same argumenty, występuje z 
propozycją wprowadzenia jej w dziedzinie opodatkowania energii. Ważne jest, aby 
ustawodawca zachował swobodę decyzji w tym zakresie. Automatyczne zwiększanie 
poziomów nie jest wskazane.

W odniesieniu do paliw alternatywnych takich jak gaz płynny (LPG) i sprężony gaz ziemny 
(CNG) sprawozdawczyni uważa, że w trosce o zachowanie spójności docelowo takie same 
stawki opodatkowania związane z zawartością energii w określonym produkcie oraz z 
emisjami CO2 powinny mieć zastosowanie do wszystkich paliw silnikowych, w tym do CNG
i LPG. Innymi słowy, system podatkowy automatycznie nagradzałby korzyści względne 
każdego rodzaju paliwa silnikowego pod względem emisji CO2, lecz nie wprowadzałby 
żadnych innych korzyści konkurencyjnych. Niemniej z uwagi na fakt, że stawki 
opodatkowania mające obecnie zastosowanie do tych produktów są często bardzo niskie oraz 
że musi minąć trochę czasu, zanim te ostatnie będą mogły rzeczywiście konkurować z 
tradycyjnymi paliwami silnikowymi ze względu na koszty inwestycji i infrastruktury, 
proponuje się ograniczenie wzrostu stawki minimalnej do 5,50 EUR/GJ począwszy od 2015 r. 
i niezwiększanie przewidzianej stawki do 9,60 EUR/GJ począwszy od 2018 r. Dzięki temu 
ograniczeniu wzrostu stawki paliwa alternatywne będą miały przewagę komparatywną, 
konieczną do rozwinięcia bardziej energooszczędnej technologii.


