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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu przegląd obecnej dyrektywy w sprawie opodatkowania energii 
przez rozbicie minimalnej stawki opodatkowania produktów energetycznych na dwie części, 
tj. opodatkowanie związane z CO2 i opodatkowanie oparte na zawartości energii w danych 
produktach, co będzie lepiej służyć celom polityki dotyczącej zmiany klimatu, a rynek 
wewnętrzny produktów energetycznych stanie się bardziej przejrzysty i uczciwy. 

Wniosek ten stanowi istotny krok we właściwym kierunku; przede wszystkim oparcie 
opodatkowania już nie na objętości i wadze, lecz na zawartości CO2 i zawartości energii jest 
zmianą fundamentalną, potrzebną i uzasadnioną. Niemniej jednak istnieją powody, by 
przypuszczać, że niektóre cele nie zostaną w pełni osiągnięte i że nie uda się wykorzystać 
szans na maksymalizację wkładu w walkę ze zmianą klimatu, poprawę jakości środowiska 
w UE i szybkie przejście ku gospodarce niskowęglowej. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej sugeruje zatem wniesienie do wniosku Komisji 
Europejskiej poprawek opartych na następujących zasadach:

- różne środki transportu prywatnego powinny być traktowane jednakowo z myślą 
o maksymalnej internalizacji kosztów oraz o stworzeniu równych warunków 
działania, dlatego należy skreślić wyłączenie transportu lotniczego i morskiego,

- z tych samych powodów należy stopniowo wycofywać odstępstwa dla rolnictwa 
i leśnictwa,

- opodatkowanie energii utraci zdolność wpływania na rynek, jeżeli nie przewyższy 
nawet inflacji i nie będzie powiązane z cenami CO2 na rynku ETS,

- wyłączenie gospodarstw domowych likwiduje zachęty do efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych, jednak z drugiej strony objęcie gospodarstw domowych 
dyrektywą bez zapewnienia socjalnych mechanizmów korekcyjnych prowadzi do 
ubóstwa energetycznego, zwłaszcza w najsłabszych grupach społecznych,

- biomasa nie jest z definicji neutralna pod względem emisji CO2.

Podsumowując, sprawozdawczyni chciałaby poprzeć wniosek Komisji Europejskiej, gdyż 
stanowi on bardzo istotny krok we właściwym kierunku. Niemniej jednak wniosek ten może 
przynieść jeszcze lepsze wyniki dzięki wprowadzeniu pewnych zmian oraz skreśleniu 
niektórych wyłączeń i odstępstw.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Powinno się zapewnić w Unii 
efektywną spójność podatkową 
w odniesieniu do różnych źródeł energii, 
jak również wprowadzić ramy prawne dla 
opodatkowania energii odnawialnej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Powinno się uwzględnić rzeczywiste 
konsekwencje zmian w zakresie 
opodatkowania, szczególnie w kontekście 
występującego w Europie kryzysu 
finansowego i gospodarczego, którego 
skutki i wpływ należy ocenić. W związku 
z tym powinno się zaktualizować dane, 
które zostały zebrane przy 
przeprowadzaniu oceny wpływu.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 może być racjonalnym pod względem 
kosztów środkiem umożliwiającym
państwom członkowskim ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, konieczne 
zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle potencjalnej roli opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących tego opodatkowania.

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 może być dla państw członkowskich 
skutecznym środkiem umożliwiającym 
państwom członkowskim wspieranie
zrównoważonych ekologicznie zachowań 
w przypadku konsumentów i sektorów 
powodujących zanieczyszczenia, jak 
również ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, konieczne zgodnie 
z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie wysiłków podjętych przez 
państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle potencjalnej roli opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących tego opodatkowania. Przy 
ustalaniu tego rodzaju przepisów 
podatkowych powinno się jednak również 
zwrócić uwagę na to, by nie naruszać 
prostoty systemu podatku 
konsumpcyjnego ani nie zwiększać 
obciążenia administracyjnego 
w odniesieniu do podatków 
konsumpcyjnych. Ponadto opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie powinno 
przyczyniać się do znacznego zwiększenia 
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cen energii, gdyż taki wzrost cen 
wpłynąłby negatywnie na 
konkurencyjność gospodarczą Unii oraz 
siłę nabywczą konsumentów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy zatem ustanowić przepis 
w sprawie opodatkowania energii 
składający się z dwóch składników –
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 i ogólnego opodatkowania zużycia 
energii. W celu dostosowania 
opodatkowania energii do funkcjonowania 
unijnego systemu na mocy dyrektywy 
2003/87/WE państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do wyraźnego 
rozróżnienia między tymi dwoma 
składnikami. Umożliwiłoby to również 
odrębne traktowanie paliw będących 
biomasą lub wytworzonych z biomasy.

(5) Należy zatem ustanowić przepis 
w sprawie opodatkowania energii 
składający się z dwóch składników –
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 i ogólnego opodatkowania zużycia 
energii. W celu dostosowania 
opodatkowania energii do funkcjonowania 
unijnego systemu na mocy dyrektywy 
2003/87/WE państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do wyraźnego 
rozróżnienia między tymi dwoma 
składnikami. Umożliwiłoby to również 
odrębne traktowanie paliw będących 
biomasą lub wytworzonych z biomasy, 
o ile spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone 
w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych1.
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s.16.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W interesie neutralności podatkowej te 
same minimalne poziomy opodatkowania 
w odniesieniu do każdego składnika 

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

opodatkowania energii powinny 
obowiązywać dla wszystkich produktów 
energetycznych przeznaczonych do danego 
zastosowania. Zatem w przypadku gdy 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie powinny, również ze 
względów neutralności podatkowej, 
zapewnić takie same poziomy 
opodatkowania krajowego dla wszystkich 
określonych produktów. W razie potrzeby 
należy przewidzieć okresy przejściowe
z uwzględnieniem specyfiki państw 
członkowskich do celów wyrównania tych 
poziomów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych 
w decyzji 406/2009/WE w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Ponieważ we 
wspomnianej decyzji uznano, że wysiłki 
ukierunkowane na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych powinny być 
sprawiedliwie podzielone między państwa 
członkowskie, należy wprowadzić okresy 
przejściowe dla niektórych państw 
członkowskich.

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych 
w decyzji 406/2009/WE w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Ponieważ we 
wspomnianej decyzji uznano, że wysiłki 
ukierunkowane na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych powinny być 
sprawiedliwie podzielone między państwa 
członkowskie, należy wprowadzić okresy 
przejściowe.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość
stosowania przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do handlowego 
zastosowania oleju gazowego stosowanego 
jako materiał pędny niższego poziomu 
opodatkowania niż w przypadku 
niehandlowego zastosowania tego oleju 
przepis ten wydaje się niezgodny 
z wymogiem podnoszenia efektywności 
energetycznej oraz z potrzebą
ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, 
a zatem powinien zostać skreślony. 
Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE 
upoważnia niektóre państwa członkowskie 
do stosowania obniżonej stawki 
w odniesieniu do olejów gazowych do 
ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
zależy zatem skreślić.

(13) Możliwość stosowania przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do 
handlowego zastosowania oleju gazowego 
stosowanego jako materiał pędny niższego 
poziomu opodatkowania niż w przypadku 
niehandlowego zastosowania tego oleju 
powinna zostać utrzymana. Artykuł 9 
ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie niższych stawek dla 
handlowego zastosowania oleju gazowego wykorzystywanego jako paliwo silnikowe, 
ponieważ żadne paliwo alternatywne nie jest jeszcze dostępne do zastosowania w transporcie
handlowym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Artykuł 5 dyrektywy 2003/96/WE 
w niektórych przypadkach dopuszcza
stosowanie zróżnicowanych stawek 
opodatkowania. Jednakże w celu 
zapewnienia spójności z sygnałem 
cenowym dotyczącym emisji CO2
możliwość różnicowania przez państwa 

(15) Artykuł 5 dyrektywy 2003/96/WE 
w niektórych przypadkach dopuszcza 
stosowanie zróżnicowanych stawek 
opodatkowania. Jednakże w celu 
zapewnienia spójności z sygnałem 
cenowym dotyczącym emisji CO2
możliwość różnicowania przez państwa 
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członkowskie stawek krajowych powinna 
być ograniczona do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. Ponadto 
możliwość stosowania niższego poziomu 
opodatkowania w odniesieniu do paliwa 
silnikowego zużywanego przez taksówki 
nie jest już zgodna z celem polityk 
promujących alternatywne paliwa i nośniki 
energii oraz stosowanie pojazdów o niższej 
emisji zanieczyszczeń w transporcie 
miejskim, a zatem powinien zostać 
skreślony.

członkowskie stawek krajowych powinna 
być ograniczona do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii. Ponadto 
możliwość stosowania niższego poziomu 
opodatkowania w odniesieniu do 
ropopochodnego paliwa silnikowego 
zużywanego przez taksówki nie jest już 
zgodna z celem polityk promujących 
alternatywne paliwa i nośniki energii oraz 
stosowanie pojazdów o niższej emisji 
zanieczyszczeń w transporcie miejskim, 
a zatem powinna zostać skreślona.

Uzasadnienie

Gaz ziemny/biometan jest alternatywą dla paliw ropopochodnych oraz charakteryzuje się 
wyjątkowo niskimi emisjami toksycznych lub rakotwórczych substancji, praktycznie zerowymi 
emisjami pyłu, brakiem emisji reaktywnych węglowodorów, ograniczonymi emisjami NOx
oraz ograniczonym hałasem, co sprawia, że gaz ziemny/biometan jest idealnym paliwem 
silnikowym sprawdzającym się w środowisku miejskim. Zgodnie z raportem grupy ekspertów 
na temat przyszłych paliw transportowych z dnia 25 stycznia 2011 r. metan powinno się 
promować jako jedno z głównych alternatywnych paliw w transporcie miejskim.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Mając na uwadze, że gospodarstwa 
domowe dotkliwie odczuły skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego i że ze 
względu na ten nadzwyczajny kontekst 
gospodarczy niektóre z nich znalazły się 
w sytuacji niepewności społecznej 
i ubóstwa energetycznego, należy 
dopilnować tego, by nie zostały one 
dodatkowo poszkodowane poprzez 
zwiększenie obciążenia podatkowego.
Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
może stanowić część środków socjalnych 
określanych przez państwa członkowskie. 
Możliwość stosowania takich zwolnień lub 
obniżek, ze względów równego 
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traktowania źródeł energii, powinna zostać 
rozszerzona na wszystkie produkty 
energetyczne wykorzystywane jako paliwo 
do ogrzewania oraz na energię elektryczną. 
W celu zapewnienia, by wpływ takich 
zwolnień i obniżek na rynek wewnętrzny 
pozostał ograniczony, powinny one 
obowiązywać tylko w odniesieniu do 
działalności o charakterze niehandlowym.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG) 
wykorzystywanego jako paliwo silnikowe
korzyści w postaci niższych minimalnych 
poziomów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii lub możliwości zwolnienia 
tego produktu energetycznego
z opodatkowania nie są już uzasadnione, 
w szczególności w świetle konieczności 
zwiększania udziału rynkowego 
odnawialnych źródeł energii, a zatem 
powinny zostać uchylone w perspektywie 
średnioterminowej. W przypadku gazu 
ziemnego i biometanu wykorzystywanych 
jako paliwa silnikowe korzyści w postaci 
niższych minimalnych poziomów 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
lub możliwości zwolnienia tych produktów 
energetycznych z opodatkowania powinny 
zostać uchylone dopiero po ocenie – którą 
Komisja ma przeprowadzić do 2023 r. –
wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy 
odnoszących się do poziomu 
opodatkowania mającego zastosowanie do 
gazu ziemnego wykorzystywanego 
w transporcie drogowym. Taka ocena 
powinna mieć na celu m.in. sprawdzenie 
postępów w kwestiach takich jak 
dostępność gazu ziemnego i biometanu, 
rozwój sieci tankowania w Europie, udział 
rynkowy pojazdów napędzanych gazem 
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ziemnym w Unii, innowacje i rozwój 
technologiczny w zakresie 
wykorzystywania biometanu jako paliwa 
transportowego oraz wartość rzeczywista 
minimalnego poziomu opodatkowania.

Uzasadnienie

Biometan jest jednym z głównych filarów umożliwiających osiągnięcie do 2020 r. 10% 
udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Rozwój biometanu jest powiązany 
z rozwojem pojazdów napędzanych gazem ziemnym i w związku z tym należy zastosować 
korzystne opodatkowanie, tak aby umożliwić rozwój infrastruktury tankowania metanu. 
Metan, będący alternatywą dla paliw ropopochodnych, charakteryzuje się bardzo niskimi 
emisjami węglowodorów niemetanowych (NMHC), cząstek stałych (PM) i tlenków azotu 
(NOx), co przyczynia się do poprawy jakości powietrza na obszarach miejskich oraz do 
ograniczenia hałasu i emisji CO2. „Klauzula przeglądowa” jest właściwym narzędziem 
legislacyjnym służącym ocenie potrzeby utrzymania korzystnego opodatkowania paliw 
alternatywnych, również w celu wsparcia rozwoju paliw gazowych wytwarzanych ze źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu osiągnięcia do 2050 r. celu 
obniżenia emisji pochodzących 
z transportu o 60%, o czym jest mowa 
w białej księdze Komisji pt. „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego 
i zasobooszczędnego systemu transportu”, 
poprzez zmniejszenie o połowę liczby 
„samochodów o napędzie
konwencjonalnym” w transporcie 
miejskim do 2030 r., należy kontynuować 
rozwój rynku wodoru i energii 
elektrycznej, które zostały nazwane 
głównymi opcjami zastąpienia ropy jako 
paliwa transportowego w raporcie na 
temat przyszłych paliw transportowych 
sporządzonym przez grupę ekspertów 
ds. paliw alternatywnych – działającą pod 
kierownictwem Dyrekcji Generalnej 
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Komisji ds. Mobilności i Transportu –
i przedłożonym przez Komisję w dniu 25 
stycznia 2011 r. Biorąc pod uwagę to, że 
prawodawstwo Unii, takie jak nowe 
wytyczne TEN-T, w coraz większym 
stopniu przewiduje wsparcie integracji 
niskoemisyjnych technologii produkcji 
paliw transportowych, należy częściej 
badać wpływ obecnego i przyszłego 
prawodawstwa Unii w zakresie energii 
i środowiska na wzrost wykorzystywania 
paliw alternatywnych takich jak wodór 
i energia elektryczna w ramach 
europejskiego systemu energetycznego 
i transportowego. Wnioskowi Komisji –
który miał zostać przedłożony do dnia 
31 grudnia 2011 r. – w sprawie 
metodologii obliczania udziału wodoru 
pochodzącego ze źródeł odnawialnych 
w ogólnym koszyku paliw, o którym to 
wniosku mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 
2009/28/WE, powinna towarzyszyć ocena 
skutków zaproponowanych zmian 
dyrektywy 2003/96/WE w celu zachęcania 
do wykorzystywania odnawialnego 
wodoru jako czystego i energooszczędnego 
paliwa transportowego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera.
Analiza tej możliwości wykazała, że 
w odniesieniu do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii jej 

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Co do opodatkowania związanego 
z emisjami CO2 traktowanie 
wymienionych sektorów powinno 
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utrzymanie byłoby sprzeczne z szerszymi 
celami polityki Unii, jeżeli nie byłaby ona 
powiązana z wymogiem stosowania 
środków przyczyniających się do postępów 
w dziedzinie efektywności energetycznej.
Co do opodatkowania związanego 
z emisjami CO2 traktowanie 
wymienionych sektorów powinno być 
zgodne z przepisami obowiązującymi 
sektory przemysłu.

obejmować możliwość uwzględnienia 
wielkości gospodarstw i wielkości 
produkcji. Jeżeli chodzi w szczególności 
o sektor rolny, powinna istnieć możliwość 
wprowadzenia jako podstawy 
wspomnianego opodatkowania także 
zdolności do wychwytywania CO2, 
np. dzięki trwałym użytkom zielonym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE, a mianowicie zarówno ich 
wkład w osiągnięcie bilansu CO2, jak i ich
niższą zawartość energii na jednostkę 
w porównaniu z niektórymi konkurującymi 
paliwami kopalnymi. W konsekwencji 
przepisy zawarte w dyrektywie 
2003/96/WE zezwalające na obniżki lub 
zwolnienia dla tych paliw powinny zostać 
usunięte w perspektywie 
średnioterminowej. W okresie 
przejściowym należy zapewnić, by 
przepisy te były stosowane spójnie 
z przepisami ogólnymi wprowadzonymi 
niniejszą dyrektywą. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE powinny zatem 
być objęte dodatkowymi ulgami 
podatkowymi stosowanymi przez państwa 
członkowskie, jeżeli spełniają one kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w art. 
17 wspomnianej dyrektywy.

(21) Przepisy ogólne wprowadzone 
niniejszą dyrektywą uwzględniają 
specyfikę paliw będących biomasą lub 
wytworzonych z biomasy, spełniających 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE, a mianowicie zarówno ich 
wkład w osiągnięcie bilansu CO2, jak 
i niższą zawartość energii na jednostkę 
biopaliw płynnych w porównaniu 
z niektórymi konkurującymi paliwami 
kopalnymi. W konsekwencji przepisy 
zawarte w dyrektywie 2003/96/WE 
zezwalające na obniżki lub zwolnienia dla 
tych paliw powinny zostać usunięte 
w perspektywie średnioterminowej. 
W okresie przejściowym należy zapewnić, 
by przedmiotowe przepisy były stosowane 
spójnie z przepisami ogólnymi 
wprowadzonymi niniejszą dyrektywą. 
Biopaliwa i biopłyny zdefiniowane w art. 2 
lit. h) oraz i) dyrektywy 2009/28/WE 
powinny zatem być objęte dodatkowymi 
ulgami podatkowymi stosowanymi przez 
państwa członkowskie, jeżeli spełniają one 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy. W przypadku biometanu 
zawartość energii na jednostkę jest taka 
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sama jak w przypadku gazu ziemnego. 
Biorąc pod uwagę to, że biometan 
wprowadzany do sieci gazu ziemnego 
pomaga zwiększyć udział źródeł 
odnawialnych, biometan powinien być 
zwolniony z opodatkowania w związku 
z zawartością CO2 i energii, pod 
warunkiem że będzie produkowany 
zgodnie z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju określonymi w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE.

Uzasadnienie

Biometan jest jednym z głównych filarów umożliwiających obowiązkowe osiągnięcie do 
2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Dzięki takiemu samemu 
składowi cząsteczkowemu nie ma ograniczeń w mieszaniu gazu ziemnego z biometanem. Gaz 
ziemny i biometan są jedynymi dostępnymi alternatywnymi możliwościami o niższych 
emisjach w stosunku do paliw ropopochodnych. Dlatego też biometan należy zwolnić 
z opodatkowania ze względu na zmniejszenie obciążenia podatkowego w związku 
z zawartością CO2 i energii. Odsetek biometanu wprowadzonego do sieci gazu ziemnego 
zostałby odliczony od całego podatku od gazu ziemnego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ucieczki emisji podlega przeglądowi 
w regularnych odstępach czasu, 
w szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Przed 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przedstawi wniosek mający na celu 
włączenie do niniejszej dyrektywy 
minimalnej stawki podatkowej dla 
jądrowych prętów paliwowych 
wykorzystywanych do wytwarzania energii 
elektrycznej oraz dodanie jądrowych 
prętów paliwowych do produktów 
energetycznych określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu.”

Uzasadnienie

W przeglądzie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii nie uwzględnia się kwestii paliw 
jądrowych. Tymczasem skutki uboczne wykorzystywania energii jądrowej, potencjalne ryzyko 
w razie wypadku jądrowego oraz wymóg równych warunków działania dla poszczególnych 
źródeł energii uzasadniają ujęcie w dyrektywie minimalnej stawki opodatkowania jądrowych 
prętów paliwowych. Ta minimalna stawka opodatkowania powinna odpowiadać korzystnej 
sytuacji finansowej, w jakiej sektor energii jądrowej znalazł się w wyniku wzrostu cen energii 
elektrycznej wskutek wprowadzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 3 – litera b) – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– podwójnego zastosowania produktów 
energetycznych

– przemysłu energochłonnego oraz
podwójnego zastosowania produktów 
energetycznych

Uzasadnienie

Wskazane jest doprecyzowanie w treści dyrektywy tego, że nie ma ona zastosowania do 
przemysłu energochłonnego, co zapewni na mocy dyrektywy jednakowe traktowanie 
wszystkich sektorów energochłonnych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A 
w załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r. Odstępstwa, 
o których mowa w art. 7, mają 
zastosowanie do transportu handlowego.

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie niższych stawek dla 
handlowego zastosowania oleju gazowego wykorzystywanego jako paliwo silnikowe, 
ponieważ żadne paliwo alternatywne nie jest jeszcze dostępne do zastosowania w transporcie 
handlowym.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gazu ziemnego i biometanu 
wykorzystywanych jako paliwa silnikowe 
wyższe minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii będą miały 
zastosowanie dopiero po ocenie – którą 
Komisja ma przeprowadzić do 2023 r. –
wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy
odnoszących się do poziomu 
opodatkowania mającego zastosowanie do 
gazu ziemnego wykorzystywanego 
w transporcie drogowym. Taka ocena ma 
na celu m.in. sprawdzenie postępów 
w kwestiach takich jak dostępność gazu 
ziemnego i biometanu, rozwój sieci 
tankowania w Europie, udział rynkowy 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
w Unii, innowacje i rozwój technologiczny 
w zakresie wykorzystywania biometanu 
jako paliwa transportowego oraz wartość 
rzeczywista minimalnego poziomu 
opodatkowania.

Uzasadnienie

Gaz ziemny i biometan mogą być wykorzystywane w istniejących silnikach spalinowych 
wewnętrznego spalania bez ograniczeń, jeśli chodzi o ich mieszanie. Biometan jest jednym 
z głównych filarów umożliwiających obowiązkowe osiągnięcie do 2020 r. 10% udziału 
biopaliw w rynku paliw transportowych. Rozwój biometanu jest powiązany z rozwojem 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym i w związku z tym należy zastosować korzystne 
opodatkowanie, tak aby umożliwić rozwój infrastruktury tankowania metanu. Metan, będący
alternatywą dla paliw ropopochodnych, charakteryzuje się bardzo niskimi emisjami 
węglowodorów niemetanowych (NMHC), cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx), co 
przyczynia się do poprawy jakości powietrza na obszarach miejskich oraz do znacznego 
ograniczenia hałasu i emisji CO2.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 5 – tiret trzecie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski 
(z wyłączeniem z taksówek), zbieranie 
odpadów, siły zbrojne i administracja 
publiczna, osoby niepełnosprawne, karetki 
pogotowia;

– do następujących zastosowań: lokalny 
publiczny transport pasażerski 
(z wyłączeniem z taksówek napędzanych 
ropopochodnymi paliwami silnikowymi), 
zbieranie odpadów, siły zbrojne 
i administracja publiczna, osoby 
niepełnosprawne, karetki pogotowia;

Uzasadnienie

Gaz ziemny/biometan jest alternatywą dla paliw ropopochodnych oraz charakteryzuje się 
wyjątkowo niskimi emisjami toksycznych lub rakotwórczych substancji, praktycznie zerowymi 
emisjami pyłu, brakiem emisji reaktywnych węglowodorów, ograniczonymi emisjami NOx
oraz ograniczonym hałasem, co sprawia, że gaz ziemny/biometan jest idealnym paliwem 
silnikowym sprawdzającym się w środowisku miejskim. Zgodnie z raportem grupy ekspertów 
na temat przyszłych paliw transportowych z dnia 25 stycznia 2011 r. metan powinno się 
promować jako jedno z głównych alternatywnych paliw w transporcie miejskim.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r., od dnia 
1 stycznia 2015 r. i od dnia 1 stycznia 2018 
r. dla paliw silnikowych obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela A.

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r., od dnia 
1 stycznia 2015 r. i od dnia 1 stycznia 2018 
r. dla paliw silnikowych obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela A.

2. Państwa członkowskie mogą 
dokonywać rozróżnienia między 
handlowym i niehandlowym olejem 
gazowym.
„Handlowy olej gazowy wykorzystywany 
jako materiał pędny” oznacza olej gazowy 
wykorzystywany jako materiał pędny do 
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następujących celów:
a) transport towarów na cudzy rachunek 
lub własny za pomocą pojazdu 
silnikowego lub pojazdu przegubowego 
przeznaczonego wyłącznie do drogowego 
przewozu towarów,
b) regularny lub okazjonalny przewóz 
pasażerów za pomocą pojazdu 
silnikowego.
3. Państwa członkowskie umożliwiają 
przewoźnikom handlowym stosowanie 
różnych systemów rachunkowości 
podatkowej.

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie niższych stawek dla 
handlowego zastosowania oleju gazowego wykorzystywanego jako paliwo silnikowe, 
ponieważ żadne paliwo alternatywne nie jest jeszcze dostępne do zastosowania w transporcie 
handlowym.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – podpunkt (iii)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) do dnia 31 grudnia 2020 r. energia 
elektryczna dostarczana bezpośrednio na 
statki zacumowane w portach.

e) energia elektryczna dostarczana 
bezpośrednio na statki zacumowane 
w portach.

Uzasadnienie

Inwestycje w porty i statki w celu umożliwienia statkom zasilania w energię elektryczną 
z nabrzeża mają istotne znaczenie, dlatego nie należy określać końcowej daty zwolnienia od 
podatku, jeżeli chcemy, aby w nadchodzących latach w europejskich portach podejmowano 
więcej tego rodzaju inicjatyw. Ryzyko, że od 2021 r. ta energia elektryczna zostanie objęta 
opodatkowaniem, stanowiłoby przeszkodę dla inwestycji.

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) produktów energetycznych 
wykorzystywanych jako paliwo do 
ogrzewania i energia elektryczna 
wykorzystywanych przez gospodarstwa 
domowe lub organizacje uznane przez dane 
państwo członkowskie za organizacje 
użyteczności publicznej. W przypadku 
takich organizacji użyteczności publicznej 
państwa członkowskie ograniczają 
zwolnienie lub obniżkę do działalności 
niehandlowych. W przypadku gdy 
występują mieszane zastosowania, 
opodatkowanie stosuje się 
proporcjonalnie do każdego rodzaju 
zastosowania. Jeśli zastosowanie jest 
nieznaczne, wówczas może zostać 
potraktowane jako nieistniejące;

h) produktów energetycznych 
wykorzystywanych jako paliwo do 
ogrzewania i energia elektryczna 
wykorzystywanych przez gospodarstwa 
domowe lub organizacje uznane przez dane 
państwo członkowskie za organizacje 
użyteczności publicznej. W przypadku 
takich organizacji użyteczności publicznej 
państwa członkowskie ograniczają 
zwolnienie lub obniżkę do działalności 
niehandlowych;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu ziemnego 
i gazu płynnego wykorzystywanych jako 
materiały pędne;”

i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego, biometanu i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako paliwa silnikowe, 
bez uszczerbku dla art. 29 ust. 3a;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i a) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera m) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dodaje się literę w brzmieniu:
„m) gazu płynnego wykorzystywanego 
jako paliwo do ogrzewania, w tym 
w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 
niniejszej dyrektywy;”

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość stosowania odstępstw od określonych 
minimalnych poziomów akcyzy oraz od zasady neutralności podatkowej, o której mowa w art. 
4 ust. 3. Odstępstwa są uzasadnione środowiskową rolą gazu płynnego (w kontekście 
zmniejszania emisji CO2 w porównaniu z innymi tradycyjnymi paliwami) oraz jego rolą 
społeczną – obywatele zamieszkujący obszary dotknięte marginalizacją (obszary słabo 
zaludnione, obszary wiejskie lub górskie, wyspy) mogą sami wytwarzać energię w celu 
zaspokojenia podstawowych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, podgrzewanie wody).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie. Beneficjenci podlegają 
uzgodnieniom prowadzącym do wzrostu 
efektywności energetycznej, zasadniczo 
równoważnego z tym, który zostałby 
osiągnięty, jeśli przestrzegane byłyby 
standardowe unijne stawki minimalne.

3. Państwa członkowskie mogą stosować 
poziom ogólnego opodatkowania zużycia 
energii obniżony nawet do zera w stosunku 
do produktów energetycznych i energii 
elektrycznej wykorzystywanych w pracach 
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, 
oraz w leśnictwie.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 a – litera a) – podpunkt (i a) (nowy)
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Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dodaje się akapit w brzmieniu:

__________________

„W przypadku biometanu zawartość 
energii na jednostkę jest taka sama jak 
w przypadku gazu ziemnego. Biorąc pod 
uwagę to, że biometan wprowadzany do 
sieci gazu ziemnego pomaga zwiększyć 
udział źródeł odnawialnych, biometan jest 
zwolniony z opodatkowania w związku 
z zawartością CO2 i energii, pod 
warunkiem że jest produkowany zgodnie 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju 
określonymi w art. 17 dyrektywy 
2009/28/WE.

 Po art. 1 pkt 13 we wniosku Komisji błędnie 

umieszczono numer „(1)” zamiast pkt 14.

Uzasadnienie

Biometan jest jednym z głównych filarów umożliwiających obowiązkowe osiągnięcie do 
2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Dzięki takiemu samemu 
składowi cząsteczkowemu nie ma ograniczeń w mieszaniu gazu ziemnego z biometanem. Gaz 
ziemny i biometan są jedynymi dostępnymi alternatywnymi możliwościami o niższych 
emisjach w stosunku do paliw ropopochodnych. Dlatego też biometan należy zwolnić 
z opodatkowania ze względu na zmniejszenie obciążenia podatkowego w związku 
z zawartością CO2 i energii. Odsetek biometanu wprowadzonego do sieci gazu ziemnego 
zostałby odliczony od całego podatku od gazu ziemnego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Aby móc szybko uwzględniać bieżące zmiany i rozwój technologiczny oraz nadążać za 
zmianami sytuacji na rynku CO2, poziomy opodatkowania powinny być poddawane 
przeglądowi co trzy lata z myślą o ewentualnych modyfikacjach.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21 
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2023 r. Komisja przedkłada Radzie 
ocenę wdrożenia przepisów niniejszej 
dyrektywy odnoszących się do poziomu 
opodatkowania mającego zastosowanie do 
gazu ziemnego wykorzystywanego 
w transporcie drogowym oraz wniosek 
dotyczący jej zmiany. Taka ocena ma na 
celu m.in. sprawdzenie postępów 
w kwestiach takich jak dostępność gazu 
ziemnego i biometanu, rozwój sieci 
tankowania w Europie, udział rynkowy 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
w Unii, innowacje i rozwój technologiczny 
w zakresie wykorzystywania biometanu 
jako paliwa transportowego oraz wartość 
rzeczywista minimalnego poziomu 
opodatkowania.

Uzasadnienie

„Klauzula przeglądowa” jest właściwym narzędziem legislacyjnym służącym śródterminowej 
ocenie potrzeby utrzymania korzystnego opodatkowania paliw alternatywnych, również 
w celu wsparcia rozwoju paliw gazowych wytwarzanych ze źródeł odnawialnych. Biometan 
jest jednym z głównych filarów umożliwiających osiągnięcie do 2020 r. 10% udziału biopaliw 
w rynku paliw transportowych. Zważywszy na to, że rozwój biometanu jest powiązany 
z rozwojem pojazdów napędzanych gazem ziemnym, w perspektywie średnioterminowej 
należy zastosować korzystne opodatkowanie. W porównaniu do silników Diesla i silników 
benzynowych silniki napędzane gazem ziemnym/biometanem emitują bardzo małe ilości 
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substancji zanieczyszczających środowisko, a także znacznie ograniczają hałas i emisje CO2.
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