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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].



PR\879700SL.doc 3/21 PE473.839v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM..............................................................................19



PE473.839v01-00 4/21 PR\879700SL.doc

SL



PR\879700SL.doc 5/21 PE473.839v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011)0169),

– ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7–0105/2011),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem ter Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja (A7–0000/2011),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Pri tako obširnem in bistvenem 
vprašanju, kot je obdavčitev energije v 
Evropski uniji, ni mogoče upoštevati zgolj 
zahtev podnebne in okoljske politike, pa 
naj bodo še tako nujne. Za Evropsko 
unijo so cilji energetske in industrijske 
politike prav tako pomembni.
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Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Treba je zagotoviti neprekinjeno 
pravilno delovanje notranjega trga v okviru 
novih zahtev, ki se nanašajo na omejevanje 
podnebnih sprememb, uporabo obnovljivih 
energetskih virov in varčevanje z energijo, 
kot potrjujejo sklepi predsedstva 
Evropskega Sveta z dne 8. in 9. marca 
2007 ter 11. in 12. decembra 2008. 

(2) Zagotoviti je treba pravilno delovanje 
notranjega trga v okviru novih zahtev, ki se 
nanašajo na omejevanje podnebnih 
sprememb, uporabo obnovljivih 
energetskih virov in varčevanje z energijo, 
kot potrjujejo sklepi predsedstva 
Evropskega Sveta z dne 8. in 9. marca 
2007 ter 11. in 12. decembra 2008.

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Biogoriva se bodo postopno dajala na 
trg z uporabo veljavnega zakonodajnega 
okvira, zlasti Direktive 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, spremembi 
in poznejši razveljavitvi direktiv 
2001/77/ES in 2003/30/ES1 ter Direktive 
2009/30/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah 
Direktive 98/70/ES glede specifikacij 
motornega bencina, dizelskega goriva in 
plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov ter o spremembi 
Direktive Sveta 1999/32/ES glede 
specifikacij goriva, ki ga uporabljajo 
plovila za plovbo po celinskih plovnih 
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poteh, in o razveljavitvi Direktive 
93/12/EGS2. Odpraviti pa bi bilo treba 
preštevilne ovire na notranjem trgu, ki so 
dejansko ugotovljene, saj so vse države 
članice nagnjene k temu, da ščitijo svoj 
nacionalni trg, najverjetneje v okviru 
revizije teh direktiv.
____________
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 16.
2 UL L 140, 5.6.2009, str. 88.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Zaradi obveznosti, ki jih imajo države 
članice, ni potrebno, da se zanje uvede 
dodatna ugodna davčna obravnava za 
biogoriva. Zadostuje, da ima vsaka 
možnost, da jih uporabi.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Zaradi jasnosti in da bi preprečili 
različne razlage, je nujno, da se 
referenčni faktorji emisije CO2 in 
kalorične vrednosti energentov določijo v 
novi prilogi k Direktivi 2003/96/ES. 
Določiti je treba natančne ravni za 
posamezne energente, ki bodo med seboj 
primerljive.
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2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov 
v skladu z Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. Pri 
splošni obdavčitvi porabe energije se je 
treba sklicevati na energijsko vsebnost 
različnih energentov in električne 
energije, kot je navedeno v Direktivi 
2006/32/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti 
rabe končne energije in o energetskih 
storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 
93/76/EGS. V tem okviru je treba 
upoštevati okoljske koristi biomase ali 
proizvodov, pridobljenih iz biomase. Ti 
proizvodi morajo biti obdavčeni na 
podlagi faktorjev emisije CO2, določenih 
v Odločbi 2007/589/ES za biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, ter 
njihove energijske vsebnosti, kot je 
opredeljeno v Prilogi III Direktive 
2009/28/ES. Biogoriva in tekoča 
biogoriva, opredeljena v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, so daleč 
najpomembnejša zadevna kategorija. Ker 
so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

Or. fr
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Sedanji sistem obdavčitve goriv, ki 
temelji na količini in davčni stopnji za 
referenčno oznako KN, se je kljub sestavi 
morebitne mešanice izkazal za 
učinkovitega in zagotavlja dobro 
delovanje notranjega trga.

Or. fr

Obrazložitev

V sistemu, ki ga predlaga Komisija, niso upoštevani nekateri vidiki notranjega trga, zlasti 
primeri, ko upravljavec v eni državi članici naredi mešanico za upravljavca v drugi državi 
članici.
Trenutno ni na voljo mehanizma, s katerim bi lahko natančno določili in nadzorovali, 
kolikšna je vsebnost biogoriv v mešanicah, zlasti pri čezmejnih pretokih.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr



PE473.839v01-00 10/21 PR\879700SL.doc

SL

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, ugodnosti 
v obliki nižjih najmanjših stopenj splošne 
obdavčitve porabe goriva ali možnost 
izvzetja navedenih energentov iz 
obdavčitve dolgoročno niso upravičene; če 
se na eni strani upošteva potreba po 
povečanju tržnega deleža obnovljivih 
energetskih virov, po drugi pa potreba po 
podaljšanju nekaterih ugodnosti za 
nadomestna goriva v primerjavi z 
običajnimi gorivi, da bi se povečal njihov 
tržni delež, je vseeno treba postopoma 
prilagoditi najnižje ravni obdavčitve.

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 

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

razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

Or. de

Obrazložitev

Obdavčitev CO2 bi imela obsežne okoljske in davčne posledice v Uniji, zato bi bilo treba 
Parlament vključiti v zahteve za poročanje. Svojo vlogo bi izpolnila le, če bi bilo obdobje za 
poročanje krajše.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice razlikujejo med najnižjo 
ravnjo obdavčitve CO2 in najnižjo ravnjo 
obdavčitve porabe energije.

Or. fr

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

te direktive. Faktorji emisije CO2, ki so v 
tej prilogi določeni za biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, veljajo 
za biogoriva in tekoča biogoriva, 
opredeljena v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, samo pod pogojem, da je 
zadevni proizvod skladen s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov(**). 
Kadar biogoriva in tekoča biogoriva niso 
skladna s temi merili, države članice 
uporabijo referenčen faktor emisije CO2 za 
enakovredno gorivo za ogrevanje ali 
pogonsko gorivo, za katera so najnižje 
ravni obdavčitve določene v tej direktivi.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in da bi preprečili različne razlage, je nujno, da se referenčni faktorji emisije 
CO2 in kalorične vrednosti energentov določijo v novi prilogi k direktivi. Določiti je treba 
natančne ravni za posamezne energente, ki bodo med seboj primerljive.

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošna obdavčitev porabe energije se 
izračuna v EUR/GJ na podlagi neto 
kalorične vrednosti energentov in 
električne energije, kot je navedeno Prilogi 
II k Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 

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

določene v Prilogi III k Direktivi 
2009/28/ES. Vendar se v primeru biogoriv 
in tekočih biogoriv, opredeljenih v členu 
2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES, te 
referenčne vrednosti uporabljajo le, kadar 
proizvod izpolnjuje trajnostna merila iz 
člena 17 navedene Direktive. V tem 
primeru se uporabljajo tako za pogonska 
goriva kot tudi goriva za ogrevanje. Kadar 
biogoriva in tekoča biogoriva niso skladna 
s temi merili, države članice uporabijo 
referenčne vrednosti za enakovredno 
gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo, 
za katera so najnižje ravni obdavčitve 
določene v tej direktivi.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in da bi preprečili različne razlage, je nujno, da se referenčni faktorji emisije 
CO2 in kalorične vrednosti energentov določijo v novi prilogi k direktivi. Določiti je treba 
natančne ravni za posamezne energente, ki bodo med seboj primerljive.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Direktiva 2006/32/ES, Odločba 
2007/589/ES oziroma Direktiva 
2009/28/ES ne vsebujejo faktorja emisije 
in/ali neto kalorične vrednosti za zadevni 
proizvod, države članice uporabijo 
ustrezne razpoložljive informacije o 
svojem faktorju emisije CO2 in/ali neto 
kalorični vrednosti.

črtano
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Or. fr

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in da bi preprečili različne razlage, je nujno, da se referenčni faktorji emisije 
CO2 in kalorične vrednosti energentov določijo v novi prilogi k direktivi. Določiti je treba 
natančne ravni za posamezne energente, ki bodo med seboj primerljive.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar del energenta vsebuje biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, se 
faktorji emisije CO2 in neto kalorična 
vrednost, ki velja za ta del, določi v skladu 
z odstavkom 2, neodvisno od oznake KN, 
pod katero spada energent v celoti. 

3. Kadar del energenta vsebuje biomaso ali 
proizvode, pridobljene iz biomase, lahko 
države članice uporabijo raven, določeno 
ne glede na mešanico, če je ta raven višja 
od najnižje ravni, ki se uporablja za 
oznako KN, pod katero spada energent v 
celoti.

125

Or. fr

Obrazložitev

Če najnižja raven za mešane proizvode, ki naj bi bila določena v veljavnih direktivah, ni 
zakonsko določena in če ni evropskega sistema za nadzor ravni biogoriv v mešanicah, se 
lahko države članice same odločijo, ali bodo vsebnost biogoriv v mešanicah upoštevale ali ne.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 

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

Or. fr

Obrazložitev

Ni razumno, da bi države članice morale upoštevati razmerje med ravnmi obdavčitve, 
določenimi na evropski ravni. Tak ukrep, na primer občutno zvišanje cene dizelskega goriva, 
ima lahko škodljive učinke in bi bil lahko tudi v nasprotju s cilji direktive.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. fr

Obrazložitev

Samodejno indeksiranje najnižjih ravni vzbuja pomisleke, ker državam članicam odvzame 
pomembna pooblastila in spodbuja inflacijo.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Obdavčitev CO2 bi imela obsežne okoljske in davčne posledice v Uniji, zato bi bilo treba 
Parlament vključiti v zahteve za poročanje. Svojo vlogo bi izpolnila le, če bi bilo obdobje za 
poročanje krajše.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
PRILOGA
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I - preglednica A - vrstica 4 in 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Utekočinjeni naftni 
plin

Oznake KN
2711 12 11 do 2711 
19 00

20 EUR/t 
CO2

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

Zemeljski plin
Oznake KN 20 EUR/t 1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ
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2711 11 00 in 2711 21 
00

CO2

Predlog spremembe

Utekočinjeni naftni 
plin

Oznake KN
2711 12 11 do 2711 
19 00

20 EUR/t 
CO2

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

Zemeljski plin
Oznake KN
2711 11 00 in 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Or. de

Obrazložitev

Najnižja raven obdavčitve, ki jo Komisija predlaga po letu 2018, bi ogrozila uporabo 
utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina. Brez prilagoditve bi se najnižja raven 
obdavčitve za zemeljski plin povečala za 500 EUR/m3, s čimer bi na primer močno presegala 
najnižjo raven obdavčitve za bencin. Motorji na utekočinjeni naftni plin in zemeljski plin so 
energijsko bistveno bolj učinkoviti kot bencinski motorji.
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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Vsebina predloga

Cilj sedanje direktive o obdavčitvi energije, ki je bila sprejeta leta 2003, je predvsem 
preprečiti izkrivljanje konkurence na notranjem energetskem trgu. V njej so določena skupna 
pravila za obdavčitev proizvodov, čas njihove obdavčitve in odobrene izjeme. Najnižje ravni 
obdavčitve, ki v glavnem temeljijo na količini porabljene energije, so določene za goriva in 
električno energijo. Poleg teh minimalnih ravni lahko države članice same določijo svoje 
nacionalne ravni.

V predlogu spremenjene direktive je struktura obdavčitve energije preoblikovana tako, da 
podpira cilj uresničitve gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, ki je tudi energetsko 
učinkovito, in preprečuje težave na notranjem trgu. V predlogu se z uvedbo elementa, ki se 
nanaša na CO2, pri obdavčitvi energije skuša doseči, da bi bila ta v skladu z zavezami EU v 
boju proti podnebnim spremembam. 

V skladu s predlogom Komisije bodo davki na energijo razdeljeni na dva dela: prvi se bo 
nanašal na emisije CO2, drugi pa na energijsko vsebnost.

– Za vsa področja, ki ne sodijo v sistem EU za trgovanje z emisijami, bo uvedena enotna 
najnižja raven obdavčitve emisij CO2 (20 EUR/t CO2). Za ta področja, zlasti za gospodinjstva, 
promet, mala podjetja in kmetijstvo, bo tako določena cena ogljika. Obnovljivi energetski viri 
v to obdavčitev CO2 ne bodo zajeti.

– Najnižje ravni obdavčitve energije, ki se uporabljajo za posamezni energent, ne bodo več 
temeljile na porabljeni količini, temveč na njegovi energijski vsebnosti (EUR/GJ). Z drugimi 
besedami to pomeni, da bodo posamezni energenti obdavčeni glede na količino energije, ki jo 
omogočajo, s čimer bo energetska učinkovitost samodejno poplačana. 

Raven obdavčitve posameznega energenta bo sestavljena iz dela davka, ki se nanaša na CO2, 
in dela, ki se nanaša na energijo. Države članice bodo lahko poleg najnižjih ravni, ki jih določi 
EU, določile svoje ravni in zasnovale svoje davčne strukture z uporabo razmerja med 
najnižjimi ravnmi obdavčitve za posamezne energetske vire (načelo sorazmernosti ali 
izenačevalna klavzula). Odločile se bodo lahko na primer, da bodo poleg najnižje ravni 
zvišale samo tisti del davka, ki se nanaša na energijsko vsebnost, ne pa tudi dela, ki se nanaša 
na CO2, ali obratno. 

Pri ogrevanju gospodinjstev bo prožnost, ki jo imajo države članice, da izvzamejo nekatere 
energente (plin, premog, koks in električna energija), razširjena na vsa goriva (tudi na 
mineralna olja), da bi zagotovili dosledno obravnavo energentov.

V kmetijstvu se bodo še naprej uporabljale nižje ravni, ki pa bodo podrejene okoljskim ciljem, 
tako da bo tudi kmetijstvo prispevalo k skupnim prizadevanjem za zmanjšanje energetske 
potrošnje. Spremenjena direktiva naj bi se začela uporabljati leta 2013, da bi delovala 
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vzporedno s tretjo fazo sistema EU za trgovanje z emisijami. 

Mnenje poročevalke

Poročevalka načeloma priznava, da ta predlog pomembno prispeva k uresničevanju evropske 
strategije 20–20–20 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Poudariti želi, da pri tako obširnem in bistvenem vprašanju, kot je obdavčitev energije v 
Evropski uniji, ni mogoče upoštevati zgolj zahtev podnebne in okoljske politike, pa naj bodo 
še tako nujne, saj so cilji energetske in industrijske politike prav tako pomembni. Dozdeva se 
ji, da so bili ti cilji pri reviziji direktive nekoliko potisnjeni v ozadje. Zato meni, da je zelo 
pomembno najti ravnotežje med izzivi, ki se lahko razhajajo ali si nasprotujejo, da bi dali 
ustrezne spodbude na ravni Evropske unije.

Meni tudi, da bi bilo razumno zagotoviti večjo skladnost glede vseh vprašanj, povezanih z 
energijo, ki jih trenutno obravnavajo organi Skupnosti. Za celovito vsestransko obravnavanje 
vprašanja o obdavčitvi energije bi bilo treba zagotoviti popolno skladnost usmeritev, ki bodo 
sprejete zlasti z direktivo o energetski učinkovitosti (ki jo trenutno preučuje drug odbor 
Evropskega parlamenta) in precej širše s temeljnimi smernicami evropske energetske politike, 
ki jo je treba v marsičem še opredeliti. Zelo verjetno pa je, da ta želja ne bo uresničena ali bo 
premalo upoštevana, kar lahko škodi usklajenosti odločitev.

Na splošno poročevalka podpira metodološki pristop Komisije, da bi bila energija obdavčena 
na dvojni osnovi, to je na podlagi emisije CO2 in na podlagi energijske vsebnosti. Ta sistem se 
zdi bolj logičen in skladen kot prejšnji. Poročevalka priznava, da so argumenti za boljšo 
uporabo energetskih virov in večje poseganje po manj onesnažujočih energijah utemeljeni.

Poleg tega se ocenjuje, da bo uvedba davka na CO2 v višini 20 EUR na tono leta 2020 
zagotovila 20 milijard EUR davčnih prilivov za vse države članice Evropske unije.

Najbolj očiten učinek novih predlogov Komisije, na eni strani obdavčitev na osnovi emisij 
CO2 in energijske vsebnosti uporabljenega energenta ter na drugi upoštevanje sorazmernosti v 
državah članicah med različnimi najnižjimi pragi, določenimi na ravni Evropske unije, pa bi 
bil zlasti občuten dvig cene dizelskega goriva v večini držav članic.

Poročevalka se strinja z načelom zvišanja najnižje ravni obdavčitve dizelskega goriva v
skladu z logično in dosledno metodologijo, ki jo namerava Evropska komisija upravičeno 
uvesti, vendar meni, da ni primerno ohraniti načela sorazmernosti, saj bi po vsej verjetnosti 
povzročil občutne posledice in imel destabilizacijske učinke.

Na bolj institucionalni ravni poročevalka predvsem opozarja, da se z doslednim upoštevanjem 
sorazmernosti v državah članicah neposredno posega v ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za 
posamezne energetske vire v 27 državah članicah, medtem ko se je doslej uporabljalo pravilo 
o najnižjih ravneh obdavčitve. S sedanjim predlogom Evropska unija dejansko znatno posega 
v nacionalne davčne politike.

Kar zadeva industrijsko politiko v širšem pomenu besede, bi precejšnje zvišanje cene 
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dizelskega goriva v številnih državah članicah (v Nemčiji na primer bi se cena do leta 2023 
zvišala za 31 centov na liter) po vsej verjetnosti povzročilo veliko več težav, kot bi jih ta 
ukrep razrešil.

Z znanstvenega vidika ni dvoma, da ima dizelski motor zaradi načela termodinamike velike 
prednosti v primerjavi z bencinskim motorjem, zlasti glede zmogljivosti in energetske 
učinkovitosti. Zadnje izkušnje kažejo, da Evropska unija cilj zmanjšanja emisij CO2, ki si ga 
je zadala, deloma uresničuje tudi s čedalje večjo uporabo dizelskih vozil.

Glede na to, da ima Evropa v tehnološkem razvoju dizelskih motorjev občutno konkurenčno 
prednost pred drugimi deli sveta, in ker so za ta razvoj potrebne vrhunske raziskave, kjer je 
Evropska unija zelo močna v primerjavi z drugimi gospodarskimi silami, se ne zdi razumno, 
da bi evropsko avtomobilsko industrijo izpostavili tako močnemu destabilizacijskemu 
pretresu. 

Tudi z določitvijo prehodnega desetletnega obdobja, ki naj bi se končalo leta 2023, učinkov 
tega pretresa ne bo mogoče ublažiti.  

Tretji bistveni argument proti sorazmernosti je učinek na cene življenjskih potrebščin. Lahko 
bi prišlo do inflacije, ki bi jo povzročil posledičen dvig cen nekaterih goriv, saj države članice 
zaradi obžalovanja vrednega stanja javnih financ ne morejo na primer znižati davkov na
porabo bencina. 

Prizadeti bi bili tudi porabniki in celotni prometni sektor, v katerem bi se stroški znatno 
povečali.

Ker je gibanje cen energije glavni dejavnik inflacije, poročevalka meni, da se nikakor ne 
smejo uvajati dodatni mehanizmi, ki bi spodbujali dvig cen.

Iz tega razloga tudi odločno nasprotuje predlogu za samodejno indeksiranje najnižjih pragov 
obdavčitve glede na gibanje cen ali zvišanje oziroma znižanje cene CO2. V zvezi s tem jo 
čudi, da Evropska komisija, ki nemudoma nastopi proti samodejnemu indeksiranju plač, kjer 
se to še vedno izvaja, z enakimi argumenti predlaga njegovo uvedbo pri obdavčitvi energije. 
Pomembno je, da zakonodajalec na tem področju samostojno odloča. Samodejno zviševanje 
ni primerno.

Kar zadeva obravnavo nadomestnih goriv, kot sta utekočinjeni naftni plin in stisnjeni 
zemeljski plin, poročevalka priznava, da bi bilo treba zaradi skladnosti v ustreznem času ravni 
obdavčitve energijske vsebnosti in CO2 uporabljati za vsa goriva, vključno z utekočinjenim 
naftnim plinom in stisnjenim zemeljskim plinom. Z drugimi besedami to pomeni, da bi bile v 
okviru davčnega sistema za posamezna goriva samodejno dodeljene ugodnosti pri emisijah 
CO2, drugih konkurenčnih ugodnosti pa ne bi bilo podeljenih. Ker so ravni obdavčitve, ki se 
trenutno uporabljajo za te proizvode, pogosto zelo nizke in ker bo zaradi stroškov naložb in 
infrastrukture potrebno še nekaj časa, preden bi bili ti resnično konkurenčni običajnim 
gorivom, poročevalka predlaga, da se zvišanje najnižje ravni od leta 2015 omeji na 
5,50 EUR/GJ in da se ne uporablja zvišanje na 9,60 EUR/GJ, predvideno od leta 2018. S tako 
omejitvijo bodo lahko imela nadomestna goriva primerjalno prednost, ki jo potrebujejo za 
razvoj energetsko varčnejše tehnologije. 


