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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise usiluje o revizi stávající směrnice o zdanění energie. Tento návrh spočívá 
v rozdělení minimální daňové sazby pro energetické produkty do dvou částí, a to do zdanění 
v souvislosti s CO2 a zdanění na základě energetického obsahu, čímž lépe přispěje k dosažení 
cílů politiky v oblasti změny klimatu a zajistí, že vnitřní trh s energetickými produkty bude 
přehlednější a spravedlivější. 

Tento návrh je důležitým krokem správným směrem; zvlášť přechod od základu pro zdanění 
podle objemu a hmotnosti na zdanění podle obsahu CO2 a energetického obsahu je zásadní, 
potřebnou a řádně odůvodněnou změnou. Nicméně je důvod se domnívat, že některé cíle 
nebudou zcela splněny a některé příležitosti k posílení boje proti změně klimatu, ke zlepšení 
kvality životního prostředí v EU a k rychlému přechodu na nízkouhlíkové hospodářství budou 
promarněny. 

Navrhovatelka proto doporučuje změnit návrh Komise v souladu s následujícími principy:

- s různými způsoby soukromé dopravy by se mělo zacházet stejně, aby bylo možné co 
nejvíce internalizovat náklady a vytvořit rovné podmínky, a proto by se mělo zrušit 
vyloučení letecké a námořní dopravy,

- ze stejných důvodů by se měly postupně zrušit výjimky pro zemědělství a lesnictví,

- pokud by zdanění energie nepřesáhlo ani míru inflace a pokud by nebylo spojeno 
s tržní cenou CO2 v systému EU pro obchodování s emisemi, ztratilo by svoji řídící 
funkci,

- výjimka pro domácnosti nevybízí k energetické účinnosti v domácnostech, avšak na 
druhou stranu by zahrnutí domácností bez zvláštních sociálních korekčních 
mechanismů vedlo k energetické chudobě, zejména u nejzranitelnějších skupin,

- biomasa není svou povahou neutrální z hlediska emisí CO2.

Navrhovatelka by závěrem ráda podpořila návrh Komise, neboť jde o velmi významný krok 
správným směrem. Návrh však může dosáhnout ještě lepších výsledků, budou-li přijaty 
některé změny a zrušena některá vypuštění a výjimky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský 
a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)



PE472.296v03-00 4/22 AD\891524CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je třeba, aby byla v rámci Unie 
zajištěna skutečná soudržnost, pokud jde 
o zdanění různých zdrojů energie, a aby 
byl zaveden rámec pro zdanění energií z 
obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je třeba, aby byly brány v potaz 
dopady změn učiněných v daňové oblasti 
na praxi, tím spíše pak v době finanční a 
hospodářské krize, jíž Evropa čelí a jejíž 
účinky a následky je třeba posoudit. V této 
souvislosti by se měly aktualizovat údaje, 
které byly shromážděny v rámci studie 
dopadu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zdanění v souvislosti s emisemi CO2
může být pro členské státy nákladově 
efektivním způsobem, jak dosáhnout 
snížení emisí skleníkových plynů, které je 
nezbytné podle rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 o úsilí členských států 
snížit emise skleníkových plynů, aby byly 
splněny závazky Společenství v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2020, pokud jde o zdroje, na něž se 
nevztahuje systém Unie podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES. Vzhledem k možné úloze 
zdanění v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné 
fungování vnitřního trhu společná pravidla 
týkající se tohoto zdanění.

(3) Zdanění v souvislosti s emisemi CO2
může být pro členské státy účinným 
prostředkem, jak spotřebitele i 
znečišťující odvětví podnítit k ekologicky 
udržitelnému chování a jak dosáhnout
snížení emisí skleníkových plynů, které je 
nezbytné podle rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 23. 
dubna 2009 o úsilí členských států snížit 
emise skleníkových plynů, aby byly 
splněny závazky Společenství v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020, pokud jde o zdroje, na něž se 
nevztahuje systém Unie podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES. Vzhledem k možné úloze 
zdanění v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné 
fungování vnitřního trhu společná pravidla 
týkající se tohoto zdanění. Při stanovování 
těchto daňových pravidel by se však mělo 
dbát na to, aby systém spotřebitelských 
daní neztratil svou jednoduchost a aby se 
v souvislosti se spotřebitelskými daněmi 
nezvýšila administrativní zátěž. Zdanění v 
souvislosti s CO2 by rovněž nemělo vést 
k zásadnímu zvýšení cen energií, protože 
toto zdražení by mělo negativní vliv na 
hospodářskou konkurenceschopnost Unie 
i na kupní sílu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je proto nutno přijmout ustanovení o 
zdanění energie, které sestává ze dvou 
prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2 a 

(5) Je proto nutno přijmout ustanovení o 
zdanění energie, které sestává ze dvou 
prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2 a 
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z všeobecného zdanění spotřeby energie. 
S cílem přizpůsobit zdanění energie 
fungování systému Unie podle směrnice 
2003/87/ES by členské státy měly výslovně 
rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To 
umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, 
která sestávají z biomasy nebo jsou 
vyrobena z biomasy.

z všeobecného zdanění spotřeby energie. 
S cílem přizpůsobit zdanění energie 
fungování systému Unie podle směrnice 
2003/87/ES by členské státy měly výslovně 
rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To 
umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, 
která sestávají z biomasy nebo jsou 
vyrobena z biomasy, za předpokladu, že 
odpovídají kritériím udržitelnosti 
stanoveným v článku 17 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů1.
1Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí o 
snižování emisí skleníkových plynů mělo 
být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno pro určité členské 
státy stanovit přechodná období.

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí o 
snižování emisí skleníkových plynů mělo 
být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno stanovit přechodná 
období.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné s 
požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, a 
mělo by být proto zrušeno. Ustanovení 
čl. 9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Možnost, aby členské státy 
uplatňovaly na používání plynového oleje 
jako pohonné hmoty k obchodním účelům 
nižší úroveň zdanění než u použití k 
neobchodním účelům, by měla být 
zachována. Ustanovení čl. 9 odst. 2 
směrnice 2003/96/ES povoluje určitým 
členským státům uplatňovat na topný olej 
nižší sazbu. Toto ustanovení již není 
slučitelné s řádným fungováním vnitřního 
trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo by být 
proto zrušeno.

Odůvodnění

Možnost, aby členské státy uplatňovaly na používání plynového oleje jako pohonné hmoty 
k obchodním účelům nižší úroveň zdanění než u použití k neobchodním účelům, by měla být 
zachována, neboť alternativní paliva nejsou dosud k použití v obchodní dopravě dostupná.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Článek 5 směrnice 2003/96/ES 
povoluje uplatňování rozlišených sazeb 
daně v určitých případech. V zájmu 
zajištění konzistentnosti signálu o ceně 
CO2 by však měla být možnost členských 
států uplatňovat rozlišené vnitrostátní 
sazby omezena na všeobecné zdanění 
spotřeby energie. Možnost uplatňovat nižší 
úroveň zdanění na pohonné hmoty 
používané vozidly taxislužby již není 
slučitelná s cílem politik podporujících 
alternativní paliva a nosiče energie a 
používání čistších vozidel v městské 
dopravě, a měla by být tudíž zrušena.

(15) Článek 5 směrnice 2003/96/ES 
povoluje uplatňování rozlišených sazeb 
daně v určitých případech. V zájmu 
zajištění konzistentnosti signálu o ceně 
CO2 by však měla být možnost členských 
států uplatňovat rozlišené vnitrostátní 
sazby omezena na všeobecné zdanění 
spotřeby energie. Možnost uplatňovat nižší 
úroveň zdanění na pohonné hmoty získané 
z ropy používané vozidly taxislužby již 
není slučitelná s cílem politik 
podporujících alternativní paliva a nosiče 
energie a používání čistších vozidel 
v městské dopravě, a měla by být tudíž 
zrušena.

Odůvodnění

Zemní plyn / biometan je alternativou k palivům získaným z ropy, přičemž má velmi nízké 
emise toxických nebo karcinogenních látek, téměř nulové emise částic, žádné emise 
reaktivních uhlovodíků, nižší emise oxidů dusíku a jeho používání snižuje hluk, což z něj činí 
ideální pohonnou hmotu do městského prostředí. Zpráva odborné komise pro budoucnost 
pohonných hmot v dopravě ze dne 25. ledna 2011 uvádí, že metan by měl být podporován jako 
jedna z nejvýznamnějších alternativních pohonných hmot pro dopravu ve městech.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací může být součástí sociálních 
opatření stanovených členskými státy. 
Možnost uplatňovat takováto osvobození 
od daně nebo její snížení by měla být 
z důvodu rovného zacházení s jednotlivými 
zdroji energie rozšířena na všechny 

(17) Jelikož hospodářská a finanční krize 
výrazně zasáhla domácnosti a některé z 
nich se v důsledku těchto mimořádných 
hospodářských podmínek ocitly v obtížné 
situaci z hlediska sociálního a 
energetického, je důležité dbát na to, aby 
nebyly dále penalizovány vyšším daňovým 
zatížením. Osvobození od daně nebo její 
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energetické produkty používané jako 
palivo a na elektřinu. S cílem zajistit, aby 
byl jejich dopad na vnitřní trh omezený, by 
se tato osvobození od daně a její snížení 
měla uplatňovat pouze na neobchodní 
činnosti.

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 
používaného jako pohonná hmota již 
nejsou opodstatněné výhody v podobě 
nižších minimálních úrovní všeobecného 
zdanění spotřeby energie nebo možnosti 
osvobodit tento energetický produkt od 
daně, zejména na základě nutnosti zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů energie na trhu, 
a měly by být proto ve střednědobém 
horizontu zrušeny. V případě zemního 
plynu a biometanu používaných jako 
pohonné hmoty by výhody v podobě 
nižších minimálních úrovní všeobecného 
zdanění spotřeby energie nebo možnosti 
osvobodit tyto energetické produkty od 
daní měly být odstraněny teprve poté, co 
Komise posoudí uplatňování ustanovení 
této směrnice, která se týkají úrovně 
zdanění zemního plynu v silniční dopravě. 
Komise toto posouzení provede do roku 
2023 a zaměří se v něm mimo jiné na 
pokrok z hlediska dostupnosti zemního 
plynu a biometanu, rozvoj sítě čerpacích 
stanic v Evropě, podíl vozidel poháněných 
zemním plynem na trhu v Unii, inovace a 
technologický rozvoj související 
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s biometanem jako pohonnou hmotou 
v dopravě a reálnou hodnotu minimální 
úrovně zdanění.

Odůvodnění

Biometan je jedním z hlavních pilířů, pomocí něhož bude možné dosáhnout cíle 10% podílu 
biopaliv do roku 2020. Rozvoj biometanu je spjat s rozvojem vozidel na zemní plyn, a tedy i 
s uplatňováním příznivějšího daňového zacházení umožňujícího rozvoj tankovací 
infrastruktury pro čerpání metanu. Metan, který je dostupnou alternativou paliv získaných 
z ropy, má velmi nízké emise jiných uhlovodíků než metan, částic a oxidů dusíku, čímž se 
zlepšuje kvalita ovzduší ve městech, a současně se snižuje hluk a CO2. „Ustanovení 
o přezkumu“ je vhodným legislativním nástrojem k posouzení toho, zda je nutno příznivější 
daňové zacházení pro alternativní paliva zachovat i s ohledem na rozvoj plynných pohonných 
hmot z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Má-li se do roku 2050 dosáhnout 
cíle snížení emisí o 60 %, jak je stanoveno 
v bílé knize Komise ze dne 28. března 
2011 nazvané „Plán jednotného 
evropského dopravního prostoru –
vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“, tím, že se omezí používání 
„konvenčně poháněných“ automobilů v 
městské dopravě do roku 2030 na 
polovinu“, měl by být i nadále stimulován 
rozvoj trhu s vodíkem a elektřinou, které 
odborná komise pro alternativní paliva 
spadající pod Generální ředitelství Komise 
pro mobilitu a dopravu ve své zprávě o 
budoucnosti pohonných hmot v dopravě 
označila a Komise dne 25. ledna 2011 
prezentovala jako hlavní alternativu, jež 
by nahradila ropu jako pohonnou hmotu 
v dopravě. Jelikož právní předpisy Unie, 
například nové pokyny týkající se 
transevropské dopravní sítě, stále více 
podporují využívání nízkouhlíkových 
technologií pohonu v dopravě, je nezbytné 
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se podrobněji zabývat dopadem 
současných a budoucích právních 
předpisů EU v oblasti energetiky a 
životního prostředí na využívání 
alternativních paliv, jako je vodík a 
elektřina, v evropském energetickém a 
dopravním systému. Návrh týkající se 
metodiky pro výpočet podílu vodíku 
pocházejícího z obnovitelných zdrojů 
v celkové skladbě pohonných hmot, jak je 
uvedeno v čl. 3 odst. 4 směrnice 
2009/28/ES, který měla Komise předložit 
do 31. prosince 2011, by mělo doprovázet 
posouzení dopadu navrhovaných změn 
směrnice 2003/96/ES na podporu využití 
obnovitelného vodíku jako čistého a 
energeticky účinného paliva v dopravě.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu 
této možnosti bylo zjištěno, že pokud jde o 
všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti 
energetické účinnosti. Pokud jde o zdanění 
v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými 
odvětvími by mělo být sladěno s pravidly 
vztahujícími se na průmyslová odvětví.

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Pokud jde o 
zdanění v souvislosti s CO2, zacházení 
s dotčenými odvětvími by mělo 
zohledňovat velikost jednotlivých podniků 
a objem jejich produkce.  V odvětví 
zemědělství by se toto zdanění mělo řídit i 
schopností zachycovat uhlík, například 
prostřednictvím trvalých travních porostů.

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Obecná pravidla zavedená touto 
směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich 
přispění k bilanci CO2 i jejich nižší 
energetický obsah na jednotku množství v 
porovnání s některými konkurenčními 
fosilními palivy. Ustanovení ve směrnici 
2003/96/ES, která u těchto paliv povolují 
snížení daně nebo osvobození od daně, by 
proto měla být ve střednědobém horizontu 
zrušena. Prozatím by mělo být zajištěno, 
aby použití těchto ustanovení odpovídalo 
obecným pravidlům zavedeným touto 
směrnicí. Na biopaliva a biokapaliny 
definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES by tak mělo být možné využít 
dodatečné daňové výhody uplatňované 
členskými státy, pouze pokud splňují 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice.

(21) Obecná pravidla zavedená touto 
směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv 
sestávajících z biomasy nebo vyrobených 
z biomasy, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich 
přispění k bilanci CO2 i nižší energetický 
obsah kapalných biopaliv na jednotku 
množství v porovnání s některými 
konkurenčními fosilními palivy. 
Ustanovení ve směrnici 2003/96/ES, která 
u těchto paliv povolují snížení daně nebo 
osvobození od daně, by proto měla být ve 
střednědobém horizontu zrušena. Prozatím 
by mělo být zajištěno, aby použití těchto 
ustanovení odpovídalo obecným pravidlům 
zavedeným touto směrnicí. Na biopaliva a 
biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) 
směrnice 2009/28/ES by tak mělo být 
možné využít dodatečné daňové výhody 
uplatňované členskými státy, pouze pokud 
splňují kritéria udržitelnosti stanovená v 
článku 17 uvedené směrnice. Biometan má 
stejný obsah energie na  jednotku 
množství jako zemní plyn. Vzhledem k 
tomu, že biometan vstřikovaný do 
rozvodné sítě zemního plynu napomáhá 
zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, měl by 
být vyňat z daňové povinnosti spojené s 
CO2 a obsahem energie, bude-li vyroben 
v souladu s kritérii udržitelnosti 
stanovenými článkem 17 směrnice 
2009/28/ES.

Odůvodnění

Biometan je jedním z hlavních pilířů, pomocí něhož bude možné dosáhnout cíle 10% podílu 
biopaliv v dopravě do roku 2020. Díky shodnému molekulárnímu složení nepodléhá mísení 
zemního plynu a biometanu žádným omezením. Jsou to jediné dostupné alternativy paliv 
získaných z ropy, z nichž vznikají nižších emise. Proto je nutné biometan osvobodit  od daňové 
povinnosti spojené s CO2 a daňovým zatížením energie. Od celkového zdanění zemního plynu 
by se odečítal procentní podíl biometanu vstřikovaného do sítě zemního plynu.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla každých pět let a 
poprvé do konce roku 2015 předložit Radě 
zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací a 
technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. 
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

(28) Komise by měla každé tři roky
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací 
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. 
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Do 31. prosince 2012 předloží 
Komise návrh na zahrnutí minimální 
daňové sazby pro jaderné palivové tyče 
používané k výrobě elektřiny do této 
směrnice a na doplnění nukleárních 
palivových tyčí mezi energetické produkty 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku.“

Odůvodnění

Tato revize směrnice o zdanění energie se nezabývá otázkou jaderného paliva. Nicméně 
všechny externí faktory spojené s využíváním jaderné energie, potenciální riziko v případě 
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jaderné havárie a požadavek na jednotné podmínky pro všechny zdroje energie jsou důvodem 
k tomu, aby do této směrnice byla zahrnuta minimální daňová sazba pro jaderné palivové 
tyče. Tato minimální daňová sazba by měla odpovídat finančnímu zvýhodnění, kterého se 
jaderné energii dostává v důsledku rostoucích cen elektřiny, jež přináší systém EU pro 
obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – písm. b – druhá odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dvojí použití energetických produktů. – energeticky náročný průmysl a dvojí 
použití energetických produktů

Odůvodnění

Je žádoucí upřesnit, že se tato směrnice nemá vztahovat na energeticky náročná odvětví, 
a zajistit tak, aby tato směrnice zacházela se všemi energeticky náročnými odvětvími 
rovnocenně.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 
písm. i), pro pohonné hmoty uvedené v 
tabulce A přílohy I toto platí ode dne 
1. ledna 2023. Osvobození uvedená 
v článku 7 se vztahují na obchodní 
dopravu.
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Odůvodnění

Členské státy by i nadále měly mít možnost uplatňovat na používání plynového oleje jako 
pohonné hmoty k obchodním účelům nižší úroveň zdanění než na používání k neobchodním 
účelům, neboť v obchodní dopravě dosud nelze využívat alternativní paliva.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zemního plynu a biometanu 
používaných jako pohonné hmoty se vyšší 
minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie uplatní teprve poté, co 
Komise posoudí uplatňování ustanovení 
této směrnice, která se týkají úrovně 
zdanění zemního plynu v silniční dopravě. 
Komise toto posouzení provede do roku 
2023 a zaměří se v něm mimo jiné na 
pokrok z hlediska dostupnosti zemního 
plynu a biometanu, rozvoj sítě čerpacích 
stanic v Evropě, podíl vozidel poháněných 
zemním plynem na trhu v Unii, inovace a 
technologický rozvoj související 
s biometanem jako pohonnou hmotou 
v dopravě a reálnou hodnotu minimální 
úrovně zdanění.

Odůvodnění

Zemní plyn a biometan lze použít ve stávajících spalovacích motorech bez omezení mísení. 
Biometan je jedním z hlavních pilířů, pomocí něhož bude možné dosáhnout cíle 10% podílu 
biopaliv v dopravě do roku 2020. Rozvoj biometanu je spjat s rozvojem vozidel na zemní plyn, 
a tedy i s uplatňováním příznivějšího daňového zacházení umožňujícího rozvoj infrastruktury 
stanic pro čerpání metanu. Metan, který je dostupnou alternativou paliv získávaných z ropy, 
má velmi nízké emise jiných uhlovodíků než metan, částic a oxidů dusíku, čímž se zlepšuje 
kvalita ovzduší ve městech a současně se snižuje hluk a CO2.

Pozměňovací návrh 20
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 5 – třetí odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (kromě taxislužby), odvoz 
odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, 
zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby;

– pro následující použití: místní veřejná 
osobní doprava (kromě vozidel taxislužby 
poháněných palivem získaným z ropy), 
odvoz odpadů, ozbrojené síly a veřejná 
správa, zdravotně postižené osoby, vozidla 
záchranné služby

Odůvodnění

Zemní plyn / biometan je alternativou k palivům získaným z ropy, přičemž má velmi nízké 
emise toxických nebo karcinogenních látek, téměř nulové emise částic, žádné emise 
reaktivních uhlovodíků, nižší emise oxidů dusíku a jeho používání snižuje hluk, což z něj činí 
ideální pohonnou hmotu do městského prostředí. Zpráva odborné komise pro budoucnost 
pohonných hmot v dopravě ze dne 25. ledna 2011 uvádí, že metan by měl být podporován jako 
jedna z nejvýznamnějších alternativních pohonných hmot pro dopravu ve městech.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2013, od 1. ledna 2015 a od 
1. ledna 2018 se minimální úrovně zdanění 
platné pro pohonné hmoty stanoví podle 
tabulky A v příloze I.

1. Od 1. ledna 2013, od 1. ledna 2015 a od 
1. ledna 2018 se minimální úrovně zdanění 
platné pro pohonné hmoty stanoví podle 
tabulky A v příloze I.

2. Členské státy mohou rozlišovat mezi 
využitím plynového oleje pro obchodní a 
neobchodní účely.
„plynovým olejem používaným jako 
pohonná hmota k obchodním účelům“ se 
rozumí plynový olej používaný jako 
pohonná hmota k těmto účelům:
a) přeprava zboží na vlastní nebo cizí účet 
motorovými vozidly nebo jízdními 
soupravami, které jsou určeny výlučně k 
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přepravě zboží po silnicích,
b) pravidelná nebo příležitostná přeprava 
cestujících motorovým vozidlem.
3. Členské státy stanoví pro obchodní 
přepravce možnost uplatňovat odlišný 
systém účtování daní.

Odůvodnění

Členské státy by i nadále měly mít možnost uplatňovat na používání plynového oleje jako 
pohonné hmoty k obchodním účelům nižší úroveň zdanění než na používání k neobchodním
účelům, neboť v obchodní dopravě dosud nelze využívat alternativní paliva.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – bod iii
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) do 31. prosince 2020 elektřinu 
dodávanou přímo plavidlům v kotvištích 
přístavů.

e) elektřinu dodávanou přímo plavidlům v 
kotvištích přístavů.

Odůvodnění

Investice do přístavů a plavidel, které lodím umožňují připojení do elektrické sítě v přístavišti, 
jsou významné. Pokud chceme docílit toho, že v evropských přístavech v následujících letech 
budou vznikat další podobné iniciativy, neměl by být u tohoto osvobození stanoven konečný 
termín. Pokud by hrozilo, že od roku 2021 bude elektřina zdaněna, bránilo by to investicím.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) energetické produkty používané jako 
palivo a elektřinu, pokud jsou používány 
domácnostmi a/nebo organizacemi, které 
dotyčný členský stát považuje za 

h) energetické produkty používané jako 
palivo a elektřinu, pokud jsou používány 
domácnostmi a/nebo organizacemi, které 
dotyčný členský stát považuje za 



PE472.296v03-00 18/22 AD\891524CS.doc

CS

dobročinné. V případě těchto dobročinných 
organizací mohou členské státy omezit 
osvobození od daně nebo její snížení na 
použití pro neobchodní činnosti. Pokud 
dochází ke smíšenému používání, 
uplatňuje se zdanění úměrně ke každému 
typu použití. Pokud je některý typ 
používání zanedbatelný, může se 
považovat za nulový;

dobročinné. V případě těchto dobročinných 
organizací mohou členské státy omezit 
osvobození od daně nebo její snížení na 
použití pro neobchodní činnosti;

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn, biometan a 
zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty, aniž by byl dotčen čl. 29 
pododstavec 3a;

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. m (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vkládá se nové písmeno, které zní:
„m) LPG používaný k vytápění, a to i na 
základě výjimky z čl. 4 odst. 3 této 
směrnice;“

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost odchýlit se od stanovených minimálních úrovní zdanění a od 
zásady daňové neutrality dle čl. 4 odst. 3 této směrnice. Odchylky jsou odůvodněné 
environmentálním dopadem LPG (co se týče snižování CO2 ve srovnání s ostatními 
tradičními palivy) a jeho sociálním dopadem, neboť LPG lze dodávat jako zdroj energie pro 
primární potřeby občanů (vytápění, vaření a ohřev vody), kteří žijí v okrajových oblastech 
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(řídce osídlené, venkovské a horské oblasti, ostrovy).

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou uplatňovat až 
nulovou úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie na spotřebu energetických 
produktů a elektřiny používaných pro 
zemědělské a zahradnické práce, při chovu 
ryb a v lesnictví. Příjemci podléhají 
opatřením, jež musí vést k vyšší 
energetické účinnosti, která obecně 
odpovídá energetické účinnosti, jíž by bylo 
dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 
minimální sazby Unie.

3. Členské státy mohou uplatňovat až 
nulovou úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie na spotřebu energetických 
produktů a elektřiny používaných pro 
zemědělské a zahradnické práce, při chovu 
ryb a v lesnictví.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 a – písm. a – bod i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vkládá se nový pododstavec, který zní:

__________________

„Biometan má stejný obsah energie na 
jednotku množství jako zemní plyn. 
Vzhledem k tomu, že biometan 
vstřikovaný do rozvodné sítě zemního 
plynu napomáhá zvýšit podíl 
obnovitelných zdrojů, měl by být vyňat 
z daňové povinnosti spojené s CO2 a 
obsahem energie, bude-li vyroben 
v souladu s kritérii udržitelnosti 
stanovenými článkem 17 směrnice 
2009/28/ES.“

 (Netýká se českého znění)
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Odůvodnění

Biometan je jedním z hlavních pilířů, pomocí něhož bude možné dosáhnout cíle 10% podílu 
biopaliv v dopravě do roku 2020. Díky shodnému molekulárnímu složení nepodléhá mísení 
zemního plynu a biometanu žádným omezením. Jsou to jediné dostupné alternativy paliv 
získaných z ropy, z nichž vznikají nižších emise. Proto je nutné biometan osvobodit  od daňové 
povinnosti spojené s CO2 a daňovým zatížením energie. Od celkového zdanění zemního plynu 
by se odečítal procentní podíl biometanu vstřikovaného do sítě zemního plynu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Aby bylo možné pohotově zohlednit nový vývoj a technologické tendence a sledovat vývoj na 
trhu s uhlíkem, měly by být s ohledem na možné úpravy úrovně zdanění přezkoumány každé 
tři roky.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21 
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Radě do roku 2023 
posouzení, které se zaměří na uplatňování 
ustanovení této směrnice, jež se týkají 
úrovně zdanění zemního plynu v silniční 
dopravě, a návrh na její změnu. Toto 
posouzení se zaměří mimo jiné na pokrok 
z hlediska dostupnosti zemního plynu a 
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biometanu, rozvoj sítě čerpacích stanic
v Evropě, podíl vozidel poháněných 
zemním plynem na trhu v Unii, inovace a 
technologický rozvoj související 
s biometanem jako pohonnou hmotou 
v dopravě a reálnou hodnotu minimální 
úrovně zdanění.

Odůvodnění

„Ustanovení o přezkumu“ je vhodným legislativním nástrojem, který umožní ve střednědobém 
horizontu posoudit, zda je třeba zachovat příznivější daňové zacházení pro alternativní paliva 
i s ohledem na rozvoj plynných pohonných hmot z obnovitelných zdrojů. Biometan je jedním z 
hlavních pilířů, pomocí něhož bude možné dosáhnout cíle 10% podílu biopaliv v dopravě do 
roku 2020. Jelikož je rozvoj biometanu spjat s rozvojem vozidel na zemní plyn, je ve 
střednědobém horizontu zapotřebí příznivější daňové zacházení. Oproti naftovým a 
benzinovým motorům jsou motory poháněné zemním plynem / biometanem menším zdrojem 
znečištění, jsou méně hlučné a produkují méně emisí CO2.
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