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PR_CNS_art55am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o 
reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických 
výrobkov a elektriny
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0169),

– so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7–0105/2011),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru 
pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7 0000/2011),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Taká široká a významná agenda, 
akou je zdaňovanie energie, sa nemôže 
obmedziť iba na zohľadnenie požiadaviek 
v oblasti klimatickej a environmentálnej 
politiky, aj keď sú veľmi dôležité.  Ciele 
energetickej, ako aj priemyselnej politiky 
predstavujú pre Európsku úniu rovnako 
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naliehavé výzvy.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Je potrebné zaistiť, aby vnútorný trh 
naďalej riadne fungoval v kontexte 
nových požiadaviek súvisiacich 
s obmedzením zmeny klímy, s využívaním 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a s úsporami energie, ako boli schválené 
v záveroch predsedníctva Európskej rady 
z 8. – 9. marca 2007 a 11. – 12. decembra 
2008. 

2) Je potrebné zaistiť, aby vnútorný trh 
riadne fungoval v kontexte nových 
požiadaviek súvisiacich s obmedzením 
zmeny klímy, využívaním energie 
z obnoviteľných zdrojov a úsporami 
energie, ako boli schválené v záveroch 
predsedníctva Európskej rady z 8. – 9. 
marca 2007 a 11. – 12. decembra 2008.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Postupné zavádzanie biopalív na trh 
bude prirodzene vyplývať z uplatňovania 
platného legislatívneho rámca a najmä zo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov energie a o zmene a doplnení a 
následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 
2003/30/ES1 a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. 
apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu 
automobilového benzínu, motorovej nafty 
a plynového oleja a zavedenie 
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mechanizmu na monitorovanie a zníženie 
emisií skleníkových plynov, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 
1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva 
využívaného v plavidlách vnútrozemskej 
vodnej dopravy, a zrušuje smernica 
93/12/EHS2. Pravdepodobne v rámci 
revízie týchto smerníc by sa však mali 
odstrániť veľmi početné prekážky na 
vnútornom trhu zistené v praxi, pretože 
všetky členské štáty majú tendenciu 
chrániť svoj vnútroštátny trh.
____________
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
2 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) Vzhľadom na existujúce záväzky 
členských štátov nie je na mieste uložiť im 
ďalší zvýhodnený daňový režim pre 
biopalivá. Stačí, že každý z nich má 
možnosť využiť takýto režim.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Každá z týchto zložiek by sa mala 
vypočítať na základe objektívnych kritérií 
umožňujúcich rovnako zaobchádzať 

(6) V záujme zrozumiteľnosti a s cieľom 
vyhnúť sa všetkých odchýlkam vo výklade 
je nevyhnutné, aby sa referenčné faktory 
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s rôznymi zdrojmi energie. Na účely 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie 
CO2 by sa mal uviesť odkaz na emisie 
CO2 spôsobené používaním jednotlivých 
dotknutých energetických výrobkov, 
pričom sa použijú referenčné faktory 
emisií CO2 ustanovené v rozhodnutí 
Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, 
ktorým sa zavádzajú usmernenia 
o monitorovaní a predkladaní správ 
o emisiách skleníkových plynov podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Na účely všeobecného 
zdanenia spotreby energie by sa mal 
uviesť odkaz na energetický obsah 
rôznych energetických výrobkov 
a energetický obsah elektrickej energie, 
ako sa uvádza v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 
2004 o energetickej účinnosti konečného 
využitia energie a energetických službách 
a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
93/76/EHS. V tejto súvislosti by sa mali 
vziať do úvahy prínosy biomasy alebo 
výrobkov z biomasy pre životné prostredie. 
Tieto produkty by sa mali zdaňovať na 
základe emisných faktorov CO2 
uvedených v rozhodnutí 2007/589/ES pre 
biomasu alebo výrobky z biomasy a ich 
energetického obsahu, ako sa uvádza 
v prílohe III k smernici 2009/28/ES. 
Biopalivá a biokvapaliny definované v 
článku 2 písm. h) a i) smernice 
2009/28/ES Európskeho parlamentu a 
Rady z 23. apríla 2009 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov sú tou najdôležitejšou dotknutou 
kategóriou. Vzhľadom na to, že prínosy 
týchto výrobkov pre životné prostredie sa 
líšia podľa toho, či sú v súlade s 
kritériami udržateľnosti ustanovenými v 
článku 17 uvedenej smernice, špecifické 
referenčné hodnoty pre biomasu 
a výrobky z biomasy by mali platiť iba 
vtedy, keď sú tieto kritériá dodržané.

emisie CO2 a výhrevná hodnota 
energetických výrobkov stanovili v novej 
prílohe ku smernici 2003/96/ES. Treba 
stanoviť presné a porovnateľné sadzby 
pre jednotlivé energetické výrobky.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Súčasný systém zdanenia pohonných 
hmôt založený na objeme a úrovni 
zdanenia zodpovedajúcej referenčnému 
číselného znaku KN, bez ohľadu na 
zloženie prípadnej zmesi, sa osvedčil 
a tento systém zaručuje dobré fungovanie 
vnútorného trhu.

Or. fr

Odôvodnenie

Systém, ktorý navrhla Komisia, nevenuje dostatočnú pozornosť niektorým aspektom 
vnútorného trhu a najmä prípadom, keď operátor z jedného členského štátu vyrába zmesi pre 
operátora z druhého členského štátu.
V súčasnosti neexistuje mechanizmus, ktorý by umožnil stanoviť a kontrolovať skutočný podiel 
biopalív obsiahnutých v zmesiach, najmä pokiaľ ide o cezhraničný tok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V záujme fiškálnej neutrality by sa 
mali rovnaké minimálne úrovne zdanenia 
uplatňovať na každú zložku zdanenia 
energie, na všetky energetické výrobky 
dané do používania. Ak teda existujú takto 
predpísané minimálne úrovne zdanenia, 
členské štáty musia aj z dôvodu daňovej 
neutrality zaistiť rovnaké úrovne 
vnútroštátneho zdanenia všetkých 
dotknutých výrobkov. V prípade potreby 
by sa malo počítať s prechodnými 
obdobiami na účely vyrovnania týchto 
úrovní.

vypúšťa sa
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Malo by sa zaistiť, aby si minimálne 
úrovne zdanenia zachovali svoje plánované 
účinky. Keďže zdaňovaním vzťahujúcim 
sa na emisie CO2 sa dopĺňa fungovanie 
smernice 2003/87/ES, trhová cena 
emisných kvót by sa mala dôsledne 
monitorovať v rámci pravidelného 
preskúmania smernice, ktoré bude úlohou 
Komisie. Minimálne úrovne všeobecného 
zdanenia spotreby energie by sa mali 
v pravidelných intervaloch automaticky 
zosúlaďovať, aby sa zohľadnil vývoj ich 
skutočnej hodnoty s cieľom zachovať 
terajšiu úroveň zosúladenia sadzieb; na 
zníženie kolísavosti vyplývajúcej z cien 
energie a potravín by sa toto usporiadanie 
malo uskutočňovať na základe zmien 
v harmonizovanom indexe 
spotrebiteľských cien v celej EÚ pri 
vylúčení energie a nespracovaných 
potravín, ako ho uverejňuje Eurostat.

(11) Malo by sa zaistiť, aby si minimálne 
úrovne zdanenia zachovali svoje plánované 
účinky. Keďže zdaňovaním vzťahujúcim 
sa na emisie CO2 sa dopĺňa fungovanie 
smernice 2003/87/ES, trhová cena 
emisných kvót by sa mala dôsledne 
monitorovať v rámci pravidelného 
preskúmania smernice, ktoré bude úlohou 
Komisie. Minimálne úrovne všeobecného 
zdanenia spotreby energie by sa mali 
v pravidelných intervaloch opätovne 
preskúmať, aby sa zohľadnil vývoj ich 
skutočnej hodnoty s cieľom zachovať 
terajšiu úroveň zosúladenia sadzieb.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Oslobodenia alebo úľavy v prospech 
domácností a charitatívnych organizácií 
môžu byť súčasťou sociálnych opatrení 
vymedzených členskými štátmi. Možnosť 
uplatňovať tieto oslobodenia alebo úľavy 

(17) Daňové oslobodenia alebo úľavy v 
prospech domácností s nízkym príjmom a 
charitatívnych organizácií môžu byť 
súčasťou sociálnych opatrení vymedzených 
členskými štátmi. Možnosť uplatňovať 
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by sa z dôvodu rovnakého zaobchádzania 
so zdrojmi energie rozšírila na všetky 
energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo a na elektrinu. 
S cieľom zaistiť, aby ich vplyv na vnútorný 
trh ostal obmedzený, tieto oslobodenia 
a úľavy by sa mali vzťahovať len na 
neobchodné činnosti.

tieto oslobodenia alebo úľavy by sa 
z dôvodu rovnakého zaobchádzania so 
zdrojmi energie rozšírila na všetky 
energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo a na elektrinu. 
S cieľom zaistiť, aby ich vplyv na vnútorný 
trh ostal obmedzený, tieto oslobodenia 
a úľavy by sa mali vzťahovať len na 
neobchodné činnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V prípade skvapalneného ropného 
plynu (LPG) a zemného plynu, ktoré sa 
používajú ako pohonné hmoty, už nie sú 
výhody v podobe nižších minimálnych 
úrovní všeobecného zdanenia spotreby 
energie alebo možnosti oslobodenia týchto 
energetických výrobkov od zdanenia 
opodstatnené, najmä so zreteľom na 
potrebu zvýšiť trhový podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov, a preto by sa 
mali v strednodobom horizonte vypustiť.

(18) V prípade skvapalneného ropného 
plynu (LPG) a zemného plynu, ktoré sa 
používajú ako pohonné hmoty, nie sú 
výhody v podobe nižších minimálnych 
úrovní všeobecného zdanenia spotreby 
energie alebo možnosti oslobodenia týchto 
energetických výrobkov od zdanenia 
z dlhodobého hľadiska opodstatnené;
treba však postupne upraviť minimálne 
úrovne zdaňovania, na jednej strane so 
zreteľom na potrebu zvýšiť trhový podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov a na 
druhej strane na potrebu predĺžiť niektoré 
výhody udelené alternatívnym palivám 
v porovnaní s klasickými palivami, aby sa 
tým umožnilo zvýšiť ich podiel na trhu.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Komisia by mala každých päť rokov
a po prvýkrát do konca rok 2015 predložiť 
Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, 
pričom preskúma najmä minimálnu úroveň 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie 
CO2 so zreteľom na vývoj trhovej ceny 
emisných kvót v EÚ, vplyve inovácií a 
technologického vývoja a opodstatnenia 
oslobodení od dane a daňových úľav 
ustanovených v tejto smernici, a to aj 
v prípade palív používaných na účely 
leteckej a námornej dopravy. Zoznam 
sektorov alebo subsektorov, ktoré sú 
považované za také, ktoré sú vystavené 
závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude 
pravidelne revidovať, najmä so zreteľom 
na dostupné nové zistenia.

(28) Komisia by mala každé tri roky a po 
prvýkrát do konca roka 2015 predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o uplatňovaní tejto smernice, pričom 
preskúma najmä minimálnu úroveň 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie 
CO2 so zreteľom na vývoj trhovej ceny 
emisných kvót v EÚ, vplyve inovácií a 
technologického vývoja a opodstatnenia 
oslobodení od dane a daňových úľav 
ustanovených v tejto smernici, a to aj 
v prípade palív používaných na účely 
leteckej a námornej dopravy. Zoznam 
sektorov alebo subsektorov, ktoré sú 
považované za také, ktoré sú vystavené 
závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude 
pravidelne revidovať, najmä so zreteľom 
na dostupné nové zistenia.

Or. de

Odôvodnenie

Zdanenie vzťahujúce sa na emisie CO2 by malo ďalekosiahle dôsledky pre politiku v oblasti 
životného prostredia a daní v Únii. Oznamovacia povinnosť by sa preto mala vzťahovať aj na 
Parlament. Svoju funkciu v oblasti daní si môže plniť len vtedy, ak sa skrátia lehoty na 
predkladanie správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty rozlišujú medzi 
zdaňovaním vzťahujúcim sa na emisie 
CO2 a všeobecným zdaňovaním spotreby

2. Členské štáty rozlišujú medzi 
minimálnou daňou vzťahujúcou sa na 
emisie CO2 a minimálnou daňou, ktorá sa 
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energie. vzťahuje na spotrebu energie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 
sa počíta v EUR/t emisií CO2 na základe 
referenčných emisných faktorov CO2 
ustanovených v bode 11 prílohy 
I k rozhodnutiu Komisie 2007/589/ES 
z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú 
usmernenia o monitorovaní a predkladaní 
správ o emisiách skleníkových plynov 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES(*). Faktory emisií 
CO2 presne uvedené v tomto rozhodnutí
pre biomasu alebo výrobky vyrobené 
z biomasy sa v prípade biopalív 
a biokvapalín vymedzených v článku 2 
písm. h) a i) smernice 2009/28/ES 
uplatňujú len vtedy, keď dotknutý výrobok 
spĺňa kritériá udržateľnosti ustanovené 
v článku 17 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 
2009 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (**). V prípade, 
že biopalivá a biokvapaliny tieto kritériá 
nespĺňajú, členské štáty uplatnia referenčný 
faktor emisií CO2 na rovnocenné 
vykurovacie palivo alebo motorové palivo, 
pre ktoré sú minimálne úrovne zdaňovania 
špecifikované v tejto smernici.

Zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 
sa počíta v EUR/t emisií CO2 na základe 
referenčných emisných faktorov CO2 
ustanovených v prílohe II k tejto smernici.
Faktory emisií CO2 uvedené v prílohe 
k tejto smernici pre biomasu alebo 
výrobky vyrobené z biomasy sa v prípade 
biopalív a biokvapalín vymedzených 
v článku 2 písm. h) a i) smernice 
2009/28/ES uplatňujú len vtedy, keď 
dotknutý výrobok spĺňa kritériá 
udržateľnosti ustanovené v článku 17 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov (**). V prípade, že biopalivá 
a biokvapaliny tieto kritériá nespĺňajú, 
členské štáty uplatnia referenčný faktor 
emisií CO2 na rovnocenné vykurovacie 
palivo alebo motorové palivo, pre ktoré sú 
minimálne úrovne zdaňovania 
špecifikované v tejto smernici.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme zrozumiteľnosti a s cieľom vyhnúť sa všetkých odchýlkam vo výklade je nevyhnutné, 
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aby sa referenčné faktory emisie CO2 a výhrevná hodnota energetických výrobkov stanovili v 
novej prílohe ku smernici Treba stanoviť presné a porovnateľné sadzby pre jednotlivé 
energetické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecné zdanenie spotreby energie sa 
vypočíta v EUR/GJ na základe čistej 
výhrevnej hodnoty energetických výrobkov 
a elektriny uvedenej v prílohe II k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej 
účinnosti konečného využitia energie 
a energetických službách a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (***). 
V prípade biomasy alebo výrobkov 
vyrobených z biomasy sa použijú 
referenčné hodnoty ustanovené v prílohe 
III k smernici 2009/28/ES. V prípade 
biopalív a biokvapalín vymedzených v 
článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES 
však tieto referenčné hodnoty platia len 
vtedy, keď daný výrobok spĺňa kritéria 
udržateľnosti ustanovené v článku 17 tejto 
smernice. V tomto prípade sa uplatňujú na 
motorové palivá i vykurovacie palivá. 
V prípade, že biopalivá a biokvapaliny 
nespĺňajú tieto kritériá, členské štáty 
uplatnia referenčné hodnoty na rovnocenné 
vykurovacie palivo alebo motorové palivo, 
pre ktoré sú minimálne úrovne zdaňovania 
špecifikované v tejto smernici.

Všeobecné zdanenie spotreby energie sa 
vypočíta v EUR/GJ na základe čistej 
výhrevnej hodnoty energetických výrobkov 
a elektriny uvedenej v prílohe II k tejto 
smernici. V prípade biomasy alebo 
výrobkov vyrobených z biomasy sa použijú 
referenčné hodnoty ustanovené v prílohe 
III k smernici 2009/28/ES. V prípade 
biopalív a biokvapalín vymedzených v 
článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES 
však tieto referenčné hodnoty platia len 
vtedy, keď daný výrobok spĺňa kritéria 
udržateľnosti ustanovené v článku 17 tejto 
smernice. V tomto prípade sa uplatňujú na 
motorové palivá i vykurovacie palivá. 
V prípade, že biopalivá a biokvapaliny 
nespĺňajú tieto kritériá, členské štáty 
uplatnia referenčné hodnoty na rovnocenné 
vykurovacie palivo alebo motorové palivo, 
pre ktoré sú minimálne úrovne zdaňovania 
špecifikované v tejto smernici.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme zrozumiteľnosti a s cieľom vyhnúť sa všetkých odchýlkam vo výklade je nevyhnutné, 
aby sa referenčné faktory emisie CO2 a výhrevná hodnota energetických výrobkov stanovili 
v novej prílohe ku smernici. Treba stanoviť presné a porovnateľné sadzby pre jednotlivé 
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energetické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keď smernica 2006/32/ES, rozhodnutie 
2007/589/ES alebo smernica 2009/28/ES 
neobsahujú emisný faktor a/alebo čistú 
výhrevnú hodnotu pre dotknutý výrobok, 
členské štáty použijú relevantné dostupné 
informácie o jeho faktore emisií CO2 
a/alebo čistej výhrevnej hodnote.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme zrozumiteľnosti a s cieľom vyhnúť sa všetkých odchýlkam vo výklade je nevyhnutné, 
aby sa referenčné faktory emisie CO2 a výhrevná hodnota energetických výrobkov stanovili 
v novej prílohe ku smernici. Treba stanoviť presné a porovnateľné sadzby pre jednotlivé 
energetické výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď energetický výrobok pozostáva 
z biomasy alebo výrobkov vyrobených 
z biomasy, faktory emisií CO2 a čistá 
výhrevná hodnota relevantná pre túto 
časť sa určí v súlade s odsekom 2 
nezávisle od číselného znaku KN, ktorý sa 
vzťahuje na energetický výrobok ako 
celok. 

3. Keď energetický výrobok pozostáva 
z biomasy alebo výrobkov vyrobených 
z biomasy, členské štáty majú možnosť 
uplatniť sadzbu stanovenú nezávisle od 
zmesi, pokiaľ táto sadzba prevyšuje 
minimálnu sadzbu, ktorá sa uplatňuje v 
prípade číselného znaku KN, ktorý sa 
vzťahuje na energetický výrobok ako 
celok.
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Or. fr

Odôvodnenie

Keďže neexistuje legálne minimum pre zmiešané výrobky, ktoré by malo byť stanovené 
v platných smerniciach, a keďže neexistuje európsky systém kontroly množstva biopalív 
obsiahnutých v zmesiach, členské štáty si budú môcť vybrať, či zohľadnia alebo nezohľadnia 
množstvo biopalív v zmesiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby boli dotknuté 
oslobodenia, odstupňovania a úľavy 
uvedené v tejto smernici, členské štáty 
zaistia, aby v prípade, že sú v prílohe 
I stanovené rovnaké minimálne úrovne 
zdaňovania v súvislosti s daným druhom 
používania, stanovili rovnaké úrovne 
zdaňovania pre výrobky určené na toto 
použitie. Bez toho, aby bol dotknutý 
článok 15 ods. 1 písm. i), pre motorové 
palivá uvedené v prílohe I tabuľky A sa to 
uplatňuje od 1. januára 2020.

vypúšťa sa

Na účely prvého pododseku každé 
používanie, pre ktoré je stanovená 
minimálna úroveň v tabuľkách A, B 
alebo C v prílohe I, sa považuje za jeden 
druh použitia.

Or. fr

Odôvodnenie

Nezdá sa byť správne nútiť členské štáty, aby dodržiavali proporciu medzi úrovňami 
zdaňovania stanovenými na európskej úrovni. Toto opatrenie, napr. podstatné zvýšenie ceny 
nafty, by mohlo mať škodlivý vplyv a mohlo by ísť proti cieľom tejto smernica.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Minimálne úrovne všeobecného 
zdaňovania spotreby energie stanovené 
v tejto smernici sa upravujú každé tri roky 
od 1. júla 2016, aby sa zohľadnili zmeny 
v harmonizovanom indexe 
spotrebiteľských cien bez cien energie 
a nespracovaných potravín, ako sa 
zverejňuje Eurostatom. Komisia uverejní 
výsledné minimálne úrovne zdanenia v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

vypúšťa sa

Minimálne úrovne sa prispôsobujú 
automaticky zvýšením alebo znížením 
základnej sumy v eurách o percentuálnu 
zmenu v indexe za predchádzajúce tri 
kalendárne roky. Ak percentuálna zmena 
od poslednej úpravy je nižšia než 0,5 %, 
úprava sa neuskutoční.“

Or. fr

Odôvodnenie

Automatická úprava minimálnych sadzieb je problematická, pretože zbavuje členské štáty 
dôležitej právomoci a zvyšuje infláciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/96/ES
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia každých päť rokov a prvý raz do 
konca roka 2015 predloží Rade správu 
o uplatňovaní tejto smernice a v prípade 
potreby návrh na jej úpravu.

Komisia každé tri roky a prvý raz do konca 
roka 2015 predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice a v prípade potreby návrh na 
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jej úpravu.

Or. de

Odôvodnenie

Zdanenie vzťahujúce sa na emisie CO2 by malo ďalekosiahle dôsledky pre politiku v oblasti 
životného prostredia a daní v Únii. Oznamovacia povinnosť by sa preto mala vzťahovať aj na 
Parlament. Svoju funkciu v oblasti daní si môže plniť len vtedy, ak sa skrátia lehoty na 
predkladanie správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
PRÍLOHA
Smernica 2003/96/ES
Príloha I – tabuľka A – riadky 4 a 5

Text predložený Komisiou

Skvapalnený ropný 
plyn (LPG)

Číselné znaky KN
2711 12 11 až 2711 19 
00

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

Zemný plyn
Číselné znaky KN 
2711 11 00 a 2711 21 
00

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Skvapalnený ropný 
plyn (LPG)

Číselné znaky KN
2711 12 11 až 2711 19 
00

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

Zemný plyn
Číselné znaky 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

Odôvodnenie

Minimálna daňová sadzba, ktorú navrhuje Komisia od roku 2018, by ohrozila využívanie 
LPG a zemného plynu. Bez úpravy by sa minimálna daňová sadzba LPG zvýšila až na 500 
EUR/meter kubický, a tým by vysoko prevyšovala minimálnu daňovú sadzbu benzínu.  LPG a 
zemný plyn sú podstatne viac energeticky efektívnejšie než motorové benzíny.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Obsah návrhu

Cieľom súčasnej smernice o zdaňovaní energie, ktorá bola prijatá v roku 2003, bolo 
predovšetkým zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže v odvetví energie v rámci vnútorného 
trhu. Smernica stanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa výrobkov podliehajúcich zdaneniu, 
moment ich zdanenia a povolené oslobodenia od dane. Minimálne sadzby založené najmä na 
množstve spotrebovanej energie sú stanovené pre vykurovacie palivá, pohonné hmoty 
a elektrinu. Členské štáty môžu nad rámec týchto minimálnych sadzieb voľne stanoviť svoje 
vnútroštátne sadzby zdanenia.

Návrh revidovanej smernice upravuje štruktúru zdanenia energie, s cieľom podporiť 
vybudovanie nízkouhlíkového a zároveň energeticky účinného hospodárstva a zabrániť 
problémom na vnútornom trhu. Cieľom návrhu je zosúladenie zdaňovania energie so 
záväzkami EÚ v oblasti boja proti zmene klímy prostredníctvom zavedenia prvku spojeného 
s CO2 v rámci zdaňovania energie. 

Podľa návrhu Komisie sa dane z energie rozdelia na dve časti, prvá časť sa bude vzťahovať na 
emisie CO2 a druhá na energetický obsah:

— jednotná minimálna sadzba zdaňovania pre emisie CO2 (20EUR/t) sa zavedie pre všetky 
sektory, ktoré nespadajú do systému EÚ pre obchodovanie s emisnými kvótami (ETS). Týmto 
sektorom, najmä domácnostiam, doprave, malým podnikom a poľnohospodárom, sa stanoví 
cena za oxid uhličitý. Obnoviteľné zdroje energie sa vyhnú tomuto zdaňovaniu vzťahujúcemu 
sa na CO2.

— minimálne sadzby zdaňovania energie uplatniteľné na daný energetický výrobok sa už 
nebudú zakladať na spotrebovanom objeme, ale na energetickom obsahu výrobku (EUR/GJ). 
Inými slovami, každý výrobok bude zdanený v závislosti od množstva energie, ktorú umožní 
získať, čím sa bude automaticky odmeňovať energetická účinnosť. 

Sadzba zdanenia daného výrobku sa bude skladať z časti vzťahujúcej sa na CO2 a z časti 
sťahujúcej sa na energiu. Členské štáty budú môcť voľne stanoviť svoje vlastné sadzby vyššie 
ako sú minimálne sadzby stanovené EÚ a môžu vytvoriť svoju vlastnú štruktúru zdaňovania, 
pričom dodržia pomer, ktorý existuje medzi minimálnymi úrovňami zdanenia pre rozličné 
zdroje energie (tzv. zásada proporcionality alebo doložka o zosúladení). Mohli by sa napr. 
rozhodnúť, že zvýšia nad minimálnu sadzbu iba časť dane, ktorá sa vzťahuje na energetický 
obsah, a nezvýšia časť vzťahujúcu sa na CO2 alebo opačne. 

V prípade vykurovania domácností bude flexibilita, ktorú môžu členské štáty využívať pri 
oslobodzovaní niektorých výrobkov v súčasnosti (plyn, uhlie, koks a elektrina), rozšírená na 
všetky vykurovacie palivá (vrátane minerálnych olejov) s cieľom zabezpečiť koherentný 
prístup k energetickým výrobkom.
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Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, v tomto odvetví sa budú naďalej uplatňovať znížené sadzby, 
ale budú podriadené environmentálnym cieľom takým spôsobom, aby sa poľnohospodárstvo 
tiež podieľalo na spoločnom úsilí o zníženie spotreby energie. Revidovaná smernica by sa 
mala uplatňovať od roku 2013, aby fungovala súčasne s treťou fázou systému EÚ pre 
obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (ETS) v rámci EÚ. 

Stanovisko spravodajkyne

Pokiaľ ide o zásady, spravodajkyňa uznáva, že tento návrh výrazným spôsobom prispieva 
k realizácii európskej stratégie tzv. 20 – 20 – 20 v oblasti zníženia emisií so skleníkovým 
efektom.

Zároveň zdôrazňuje, že taká široká a dôležitá agenda, akou je zdanenie energie v Európskej 
únii, sa nemôže obmedziť iba na zohľadnenie požiadaviek v oblasti klimatickej 
a environmentálnej politiky, nech sú akokoľvek dôležité, ale že ciele energetickej, ako aj 
priemyselnej politiky rovnako predstavujú zásadné výzvy. Spravodajkyni sa však zdá, že ciele 
energetickej a priemyselnej politiky sa počas prác na revízii smernice dostali trochu do 
úzadia. Zásadnou otázkou je teda nájsť rovnováhu medzi výzvami, ktoré sa môžu odlišovať 
alebo si môžu dokonca odporovať, aby sa vytvorili správne stimuly na úrovni Európskej únie.

Spravodajkyňa tiež zastáva názor, že by bolo rozumné zabezpečiť lepší súlad medzi všetkými 
oblasťami súvisiacimi s energiou, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú orgány Spoločenstva. 
V záujme súhrnného spracovania agendy o zdaňovaní energie vo všetkých jej aspektoch by 
bolo treba zabezpečiť dokonalý súlad usmernení, ktoré sa prijmú, najmä so smernicou 
o energetickej účinnosti (ktorú v súčasnosti skúma iný výbor Európskeho parlamentu) 
a v oveľa širšej miere súlad so základnými usmerneniami európskej energetickej politiky, 
ktorú treba ešte z veľkej časti definovať. Dá sa však predpokladať, že toto želanie nebude 
splnené alebo bude nedostatočne zohľadnené, čo by mohlo narušiť koherentnosť rozhodnutí.

Vo všeobecnosti spravodajkyňa podporuje metodický prístup Komisie zameraný na zdanenie 
energie na dvojitom základe, a to na emisiách CO2 a energetickom obsahu. Tento systém sa 
javí logickejší a koherentnejší ako predchádzajúci. Spravodajkyňa uznáva opodstatnenosť
argumentov v prospech lepšieho využívania zdrojov energie a zvýšeného využívania menej 
znečisťujúcich energií.

Okrem toho sa predpokladá, že zavedenie dane z CO2 vo výške 20 EUR za tonu zaručí od 
roku 2020 príjmy z daní vo výške 20 miliárd EUR pre krajiny Európskej únie ako celku.

Najvýraznejší účinok nových návrhov Komisie, t. j. zdanenie na základe emisií CO2
a zdanenie energetického obsahu použitého energetického výrobku na jednej strane 
a dodržiavanie tzv. proporcionality medzi jednotlivými minimálnymi prahmi stanovenými na 
úrovni Európskej únie členskými štátmi na strane druhej, by viedol najmä k podstatnému 
zvýšeniu cien nafty vo veľkej väčšine členských štátov.

Spravodajkyňa akceptuje zásadu zvýšenia minimálnej sadzby za naftu, v súlade s logickou a
koherentnou metodikou, ktorú sa Komisia oprávnene snaží uplatniť, pritom však nepovažuje 
za vhodné zachovať zásadu tzv. proporcionality vzhľadom na jej závažný a destabilizačný 
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vplyv, ktorý by táto zásada určite mala.

Z inštitucionálneho hľadiska spravodajkyňa najskôr poukazuje na to, že prísne dodržiavanie 
proporcionality členskými štátmi znamená zasahovať priamo na úrovniach zdanenia 
uplatňovaných pre jednotlivé energie v 27 členských štátoch, pričom doteraz sa uplatňovalo 
pravidlo minimálnych prahových hodnôt. Súčasný návrh teda predstavuje v skutočnosti 
výrazný zásah Európskej únie do vnútroštátnych daňových politík.

Z hľadiska priemyselnej politiky v širšom zmysle by pomerne výrazné zvýšenie ceny nafty 
v mnohých členských štátoch (jedným konkrétnym príkladom je Nemecko, kde by došlo k 
zvýšeniu o 31 centov za liter do roku 2023) určite vyvolalo viac problémov, než by ich toto 
opatrenie mohlo vyriešiť.

Vedecky sa nedá poprieť, že vďaka princípom termodynamiky má naftový motor 
porovnateľne viac výhod ako benzínový motor, najmä v oblasti výkonnosti a energetickej 
účinnosti. Nedávna skúsenosť ukazuje, že jedna časť zníženia emisií CO2, ktorú si EÚ 
stanovila za cieľ, sa zakladá na zvýšenom využívaní vozidiel na naftu.

Keďže Európa má okrem iného výrazný konkurenčný náskok v porovnaní s ostatnými 
časťami sveta v oblasti technologického rozvoja naftových motorov a keďže tento rozvoj si 
vyžaduje špičkový výskum, ktorý je výraznou výhodou Európskej únie v porovnaní s inými 
hospodárskymi veľmocami, bolo by nerozumné spôsobiť európskemu automobilovému 
priemyslu, ktorý je vystavený silnej konkurencii tretích krajín a štrukturálnym problémom, 
destabilizačný šok takéhoto druhu. 

Ani prechodné obdobie stanovené na 10 rokov do roku 2023 nie je schopné stlmiť tieto 
účinky. 

Tretí podstatný argument proti tzv. proporcionalite sa týka vplyvu na maloobchodné ceny. 
Riziko inflácie spôsobenej podstatným zvýšením cien určitých palív sa nedá vylúčiť a navyše 
členské štáty nie sú schopné znížiť napr. dane vyrubené za spotrebu benzínu vzhľadom na zlú 
situáciu vo verejných financiách. 

Penalizovaní by boli tak spotrebitelia, ako aj celý sektor dopravy, ktorý by musel čeliť 
výraznému zvýšeniu výrobných nákladov.

Keďže vývoj cien energií predstavuje hlavný zdroj inflácie, spravodajkyňa sa domnieva, že sa 
treba absolútne vyhnúť pridaniu takých mechanizmov, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu cien.

Toto stanovisko ju rovnako vedie k tomu, aby sa dôrazne postavila proti návrhu automatickej 
úpravy minimálnych prahových hodnôt zdanenia vzhľadom na vývoj cien alebo 
zvýšenie/zníženie ceny za CO2. V tomto smere vyslovuje spravodajkyňa údiv nad tým, že 
Komisia, ktorá veľmi rýchlo odsúdila automatickú úpravu platov tam, kde takáto úprava ešte 
existuje, s rovnakými argumentmi predkladá návrh na zavedenie úpravy v oblasti zdanenia 
energie. Je dôležité, aby zákonodarca zostal pánom svojich rozhodnutí v tejto oblasti. 
Automatické zvyšovanie nie je vhodné.

Pokiaľ ide o prístup k alternatívnym palivám ako je LPG (skvapalnený ropný plyn) a CNG 
(stlačený zemný plyn), spravodajkyňa uznáva, že v záujme súladu je potrebné, aby sa 
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postupom času uplatňovali rovnaké sadzby, ktoré sa vzťahujú na energetický obsah a CO2, na 
všetky palivá vrátane LPG a CNG. Inými slovami, výhody každého paliva, pokiaľ ide 
o emisie CO2, by sa automaticky odrazili v daňovom systéme, ale neposkytla by sa im žiadna 
ďalšia konkurenčná výhoda. Keďže sú však sadzby zdanenia, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti 
na tieto výrobky, často veľmi nízke a určitý čas ešte potrvá, kým tieto výrobky budú môcť 
skutočne konkurovať tradičným palivám, a to v dôsledku investičných nákladov a nákladov 
na infraštruktúry, navrhuje sa obmedziť zvýšenie minimálnej úrovne na 5,50 EUR/GJ od roku 
2015 a neuplatniť zvýšenie stanovené na 9,60 EUR/GJ od roku 2018. Toto obmedzenie 
zvýšenia cien umožní alternatívnym palivám využiť porovnateľnú výhodu, ktorá je potrebná 
na vývoj energeticky hospodárnejšej technológie.


