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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie je revízia súčasnej smernice o dani z energie: rozdelenie minimálnej 
sadzby dane z energetických výrobkov na dve časti, konkrétne na zdanenie vzťahujúce sa na 
emisie CO2 a zdanenie na základe energetického obsahu, väčšmi prispeje k dosiahnutiu cieľov 
politiky zmeny klímy, pričom vnútorný trh s energetickými výrobkami sa stane prehľadnejším 
a spravodlivejším.

Návrh predstavuje významný krok správnym smerom. Zásadnou, potrebnou a opodstatnenou 
zmenou je najmä presun daňového základu od objemu a hmotnosti k obsahu CO2 
a energetickému obsahu. Napriek tomu sa na základe určitých dôvodov dá predpokladať, že 
niektoré ciele sa nedosiahnu úplne a že sa premeškajú príležitosti čo najviac prispieť k boju 
proti zmene klímy, k zlepšeniu kvality životného prostredia v EÚ a rýchlemu prechodu k 
nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje zmeniť a doplniť návrh Komisie, 
pričom vychádza z týchto zásad:

- k rôznym prostriedkom individuálnej dopravy by sa malo pristupovať rovnako, aby sa 
maximalizovala internacionalizácia nákladov a vytvorili sa rovnaké podmienky pre 
všetkých, to znamená, že by sa malo zrušiť vylúčenie leteckej a námornej dopravy;

- z rovnakých dôvodov by sa mali postupne zrušiť výnimky pre poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo;

- ak by zdaňovanie energie neprekročilo ani infláciu a nebolo by spojené s cenami CO2
na trhu ETS, stratilo by svoju riadiacu úlohu;

- oslobodenie domácností síce odoberá stimuly v prospech energetickej účinnosti v 
obydliach, no na druhej strane by zdaňovanie domácností bez sociálnych korekčných 
mechanizmov viedlo k energetickej chudobe, predovšetkým u najzraniteľnejších 
skupín;

- biomasa nie je vo svojej podstate neutrálna z hľadiska CO2.

Na záver by spravodajkyňa rada vyjadrila podporu návrhu Komisie, keďže ide o významný 
krok správnym smerom. Tento návrh však môže priniesť ešte lepšie výsledky, ak sa prijmú 
niektoré úpravy a zrušia sa určité vylúčenia a oslobodenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
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Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Mala by sa zabezpečiť skutočná 
konzistentnosť v rámci Únie, pokiaľ ide 
o zdanenie rôznych zdrojov energie, a mal 
by sa zaviesť rámec pre zdaňovanie 
energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Mali by sa zohľadniť praktické 
dôsledky zmien v zdaňovaní, najmä 
v čase, keď Európa zápasí s finančnou 
a hospodárskou krízou, ktorej vplyvy 
a dôsledky treba zhodnotiť. V tejto 
súvislosti by sa mali aktualizovať údaje 
zhromaždené počas prípravy štúdie 
vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4



AD\891524SK.doc 5/23 PE472.296v03-00

SK

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Zdaňovanie vzťahujúce sa emisie CO2 
môže byť pre členské štáty nákladovo 
účinný prostriedok na dosiahnutie znížení 
emisií skleníkových plynov potrebných 
podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 
o úsilí členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Únie týkajúce sa emisií 
skleníkových plynov do roku 2020, pokiaľ 
ide o zdroje, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Únie podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
96/61/ES. Z hľadiska možnej úlohy
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie 
CO2 musia byť na riadne fungovanie 
vnútorného trhu spoločné pravidlá tohto 
zdaňovania.

(3) Zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie 
CO2 môže byť pre členské štáty účinným 
prostriedkom, ktorý povedie k 
environmentálne udržateľnému 
správaniu spotrebiteľov a znečisťujúcich 
odvetví a k dosiahnutiu znížení emisií 
skleníkových plynov potrebných podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 
o úsilí členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Únie týkajúce sa emisií 
skleníkových plynov do roku 2020, pokiaľ 
ide o zdroje, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Únie podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
96/61/ES. Vzhľadom na možnú úlohu
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 
si riadne fungovanie vnútorného trhu 
vyžaduje spoločné pravidlá tohto 
zdaňovania. Pri stanovovaní týchto 
daňových pravidiel by sa však mala 
venovať pozornosť aj tomu, aby sa
neskomplikoval systém spotrebnej dane 
a nezvýšila sa administratívna záťaž 
spojená so spotrebnou daňou. Okrem toho 
by daň vzťahujúca sa na emisie CO2
nemala výrazne zvýšiť ceny energií, 
pretože takéto zvýšenie cien by malo 
negatívny vplyv na hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a kúpnu silu 
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Preto by sa malo prijať ustanovenie, že
zdanenie energie pozostáva z dvoch 
zložiek, a to zdaňovania vzťahujúceho sa 
na CO2 a všeobecného zdaňovania
spotreby energie. S cieľom prispôsobiť 
zdaňovanie energie fungovaniu systému 
Únie podľa smernice 2003/87/ES by sa od 
členských štátov malo vyžadovať, aby 
výslovne rozlišovali medzi týmito dvomi 
zložkami. Tak by sa zároveň umožnilo 
rozdielne zaobchádzať s palivami, ktoré sú 
biomasou alebo sú vyrobené z biomasy.

(5) Preto by sa malo prijať ustanovenie, že 
zdanenie energie pozostáva z dvoch 
zložiek, a to zdanenia vzťahujúceho sa na 
CO2 a všeobecného zdanenia spotreby 
energie. S cieľom prispôsobiť zdaňovanie 
energie fungovaniu systému Únie podľa 
smernice 2003/87/ES by sa od členských 
štátov malo vyžadovať, aby výslovne 
rozlišovali medzi týmito dvomi zložkami.
Tak by sa zároveň umožnilo rozdielne 
zaobchádzať s palivami, ktoré sú biomasou 
alebo sú vyrobené z biomasy, za 
predpokladu, že spĺňajú kritériá 
udržateľnosti stanovené v článku 17 
smernice 2009/28/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. apríla 2009 
o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov1.
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(8) V záujme fiškálnej neutrality by sa mali 
rovnaké minimálne úrovne zdanenia 
uplatňovať na každú zložku zdanenia 
energie, na všetky energetické výrobky
používané daným spôsobom. Ak teda 
existujú takto predpísané minimálne 
úrovne zdanenia, členské štáty by mali aj 
z dôvodu daňovej neutrality zaistiť rovnaké 
úrovne vnútroštátneho zdanenia všetkých 
dotknutých výrobkov. V prípade potreby 
by sa mali stanoviť prechodné obdobia na 
účely vyrovnania týchto úrovní s náležitým 
zohľadnením špecifík členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Minimálne úrovne zdanenia 
vzťahujúceho sa na emisie CO2 by sa mali 
určiť v kontexte vnútroštátnych cieľov 
členských štátov, ako sú stanovené 
v rozhodnutí č. 406/2009/ES o úsilí 
členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Únie týkajúce sa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2020. Keďže 
v rozhodnutí sa uznáva, že úsilie o zníženie 
emisií skleníkových plynov by malo byť 
medzi členskými štátmi spravodlivo 
rozdelené, pre určité členské štáty by sa
mali určiť prechodné obdobia.

(9) Minimálne úrovne zdanenia 
vzťahujúceho sa na emisie CO2 by sa mali 
určiť v kontexte vnútroštátnych cieľov 
členských štátov, ako sú stanovené 
v rozhodnutí č. 406/2009/ES o úsilí 
členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Únie týkajúce sa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2020. Keďže 
v rozhodnutí sa uznáva, že úsilie o zníženie 
emisií skleníkových plynov by malo byť 
medzi členskými štátmi spravodlivo 
rozdelené, mali by sa určiť prechodné 
obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Pokiaľ ide o možnosť, aby členské 
štáty uplatňovali nižšiu úroveň zdanenia na 
obchodné využívanie plynového oleja ako 
motorového paliva v porovnaní 
s neobchodným využívaním, toto 
ustanovenie zrejme už nebude v súlade 
s požiadavkou zlepšiť energetickú 
účinnosť a potrebou riešiť rastúci vplyv 
dopravy na životné prostredie, a preto by 
sa malo vypustiť. Článkom 9 ods. 2 
smernice 2003/96/ES sa určitým členským 
štátom umožňuje uplatniť na vykurovací 
plynový olej zníženú sadzbu. Toto 
ustanovenie už nie je kompatibilné 
s riadnym fungovaním vnútorného trhu 
a so širšími cieľmi zmluvy. Preto by sa 
malo vypustiť.

(13) Možnosť, aby členské štáty 
uplatňovali nižšiu úroveň zdanenia na 
komerčné využívanie plynového oleja ako 
motorového paliva v porovnaní 
s nekomerčným využívaním, by sa mala 
zachovať. Článkom 9 ods. 2 smernice 
2003/96/ES sa určitým členským štátom 
umožňuje uplatniť na vykurovací plynový 
olej zníženú sadzbu. Toto ustanovenie už 
nie je kompatibilné s riadnym fungovaním 
vnútorného trhu a so širšími cieľmi 
zmluvy. Preto by sa malo vypustiť.
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Odôvodnenie

Možnosť členských štátov uplatňovať nižšiu úroveň zdaňovania na komerčné využívanie 
plynového oleja ako motorového paliva v porovnaní s nekomerčným využívaním by sa mala 
zachovať, pretože zatiaľ nie je k dispozícii alternatívne palivo na použitie v komerčnej 
doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Článkom 5 smernice 2003/96/ES sa 
v určitých prípadoch povoľuje uplatňovať 
diferencované sadzby zdanenia. Na 
zaistenie súladu s cenovým signálom CO2 
by sa však možnosť, aby členské štáty 
diferencovali vnútroštátne sadzby, mala 
obmedziť na všeobecné zdanenie spotreby 
energie. Okrem toho možnosť uplatniť 
nižšiu úroveň zdanenia na motorové palivo 
používané taxislužbami už nie je v súlade 
s cieľom politík podporujúcich alternatívne 
palivá a nosiče energie a používanie 
ekologickejších vozidiel v mestskej 
doprave, a preto by sa mala vypustiť.

(15) Článkom 5 smernice 2003/96/ES sa 
v určitých prípadoch povoľuje uplatňovať 
diferencované sadzby zdanenia. Na 
zaistenie súladu s cenovým signálom CO2
by sa však možnosť, aby členské štáty 
diferencovali vnútroštátne sadzby, mala 
obmedziť na všeobecné zdanenie spotreby 
energie. Okrem toho možnosť uplatniť 
nižšiu úroveň zdanenia na motorové palivo
získané z ropy používané vozidlami 
taxislužby už nie je v súlade s cieľom 
politík podporujúcich alternatívne palivá 
a nosiče energie a používanie 
ekologickejších vozidiel v mestskej 
doprave, a preto by sa mala vypustiť.

Odôvodnenie

Zemný plyn/biometán je alternatívou palív získavaných z ropy a má mimoriadne nízke emisie 
toxických a karcinogénnych látok, takmer nulové emisie pevných častíc, žiadne emisie 
reaktívnych uhľovodíkov, znížené emisie NOx a pri jeho používaní vzniká menej hluku, takže 
je ideálnym motorovým palivom v mestskom prostredí. V správe expertnej skupiny pre 
budúcnosť palív v doprave z 25. januára 2011 sa uvádza, že metán by sa mal presadzovať ako 
jedno z hlavných alternatívnych palív v mestskej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

zasiahnuté hospodárskou a finančnou 
krízou, niektoré z nich sa v dôsledku 
mimoriadnych hospodárskych podmienok 
ocitli v sociálnej neistote a trpia 
nedostatkom energie, je potrebné dbať na 
to, aby neboli ešte väčšmi poškodené 
zvýšením daňovej záťaže. Oslobodenia 
alebo úľavy v prospech domácností 
a charitatívnych organizácií môžu byť 
súčasťou sociálnych opatrení vymedzených 
členskými štátmi. Možnosť uplatňovať 
tieto oslobodenia alebo úľavy by sa 
z dôvodu rovnakého zaobchádzania so 
zdrojmi energie rozšírila na všetky 
energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo a na elektrinu.
S cieľom zaistiť, aby ich vplyv na vnútorný 
trh ostal obmedzený, tieto oslobodenia 
a úľavy by sa mali vzťahovať len na 
neobchodné činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(18) V prípade skvapalneného ropného 
plynu (LPG), ktorý sa používa ako 
motorové palivo, už nie sú výhody 
v podobe nižších minimálnych úrovní 
všeobecného zdanenia spotreby energie 
alebo možnosti oslobodenia tohto 
energetického výrobku od zdanenia 
opodstatnené, najmä so zreteľom na 
potrebu zvýšiť trhový podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov, a preto by sa mali 
v strednodobom horizonte vypustiť. V 
prípade zemného plynu a biometánu, 
ktoré sa používajú ako motorové palivo, 
by sa výhody v podobe nižších 
minimálnych úrovní všeobecného 
zdanenia spotreby energie alebo možnosti 
oslobodenia týchto energetických 
výrobkov od zdanenia mali zrušiť až po 
posúdení vykonávania ustanovení tejto 



PE472.296v03-00 10/23 AD\891524SK.doc

SK

smernice týkajúcich sa úrovne zdanenia 
zemného plynu v cestnej doprave, ktoré 
uskutoční Komisia do roku 2023. V tomto 
posúdení by sa mala Komisia okrem iného 
zamerať na pokrok z 
hľadiska dostupnosti zemného plynu 
a biometánu, rast siete čerpacích staníc 
v Európe, podiel vozidiel na zemný plyn 
na trhu v Únii, inovačný a technologický 
vývoj biometánu, ktorý sa využíva ako 
palivo v doprave, a reálnu hodnotu 
minimálnej úrovne zdanenia.

Odôvodnenie

Biometán je jedným z hlavných pilierov na dosiahnutie cieľa 10 %-ného podielu biopalív do 
roku 2020. Vývoj biometánu je spojený s vývojom vozidiel na zemný plyn, a teda aj 
s výhodnejším daňovým režimom, ktorý umožňuje rozvoj infraštruktúry na tankovanie metánu. 
Metán, ktorý je dostupnou alternatívou k palivám získaným z ropy, má veľmi nízke emisie 
nemetánových uhľovodíkov (NMHC), pevných častíc (PM) a oxidov dusíka (NOx), čo zlepšuje 
kvalitu ovzdušia v mestách a tiež znižuje hluk a emisie CO2. Doložka o preskúmaní je 
správnym legislatívnym nástrojom na posúdenie potreby zachovať výhodný daňový režim pre 
alternatívne palivá, a to aj z pohľadu vývoja plynných palív z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Na dosiahnutie cieľa v znížení 
emisií z dopravy o 60 % do roku 2050, ako 
je uvedené v bielej knihe Komisie z 28. 
marca 2011 s názvom Plán jednotného 
európskeho dopravného priestoru –
Vytvorenie konkurencieschopného 
dopravnému systému efektívne 
využívajúceho zdroje, tým, že sa zníži 
používanie tzv. konvenčne poháňaných 
automobilov v mestskej doprave do roku 
2030 na polovicu, mal by sa naďalej 
podporovať rozvoj trhu s vodíkom 
a elektrinou, ktoré sa v Správe o budúcich 
palivách v doprave, ktorú vypracovala 
expertná skupina pre alternatívne palivá 
Generálneho riaditeľstva Komisie pre 
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mobilitu a dopravu a prezentovala 
Komisia 25. januára 2011, uvádzajú ako 
hlavné možnosti nahradzujúce ropu ako 
palivo v doprave.
Keďže právne predpisy Únie, ako sú nové 
usmernenia pre transeurópsku dopravnú 
sieť, čoraz väčšmi podporujú využívanie 
nízkouhlíkových technológií v dopravných 
palivách, je potrebné podrobnejšie 
preskúmať vplyv súčasných a budúcich 
právnych predpisov Únie v oblasti 
energetiky a životného prostredia na 
využívanie alternatívnych palív, ako je 
vodík a elektrická energia, v európskych 
energetických a dopravných systémoch. 
Návrh Komisie, ktorý mal byť predložený 
do 31. decembra 2011, na metodiku 
výpočtu podielu vodíka pochádzajúceho 
z obnoviteľných zdrojov v celkovom 
zložení palív, ako je uvedené v článku 3 
ods. 4 smernice 2009/28/ES, by sa mohol 
doplniť o posúdenie vplyvu navrhovaných 
zmien k smernici 2003/96/ES s cieľom 
stimulovať využívanie obnoviteľného 
vodíka ako čistého a energeticky účinného 
paliva pre dopravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Ustanovením článku 15 ods. 3 
smernice 2003/96/ES sa členským štátom 
umožňuje, aby uplatňovali na 
poľnohospodárske, záhradnícke alebo 
rybochovné práce a v lesníctve nielen 
ustanovenia všeobecne uplatňované na 
obchodné použitia, ale aj úroveň zdanenia 
zníženú na nulu. Po preskúmaní tejto 
možnosti sa zistilo, že pokiaľ ide 
o všeobecné zdanenie spotreby energie, 
jeho zachovanie by bolo v rozpore so 

(20) Ustanovením článku 15 ods. 3 
smernice 2003/96/ES sa členským štátom 
umožňuje, aby uplatňovali na 
poľnohospodárske, záhradnícke alebo 
rybochovné práce a v lesníctve nielen 
ustanovenia všeobecne uplatňované na 
obchodné použitia, ale aj úroveň zdanenia 
zníženú na nulu. Pokiaľ ide o zdaňovanie 
vzťahujúce sa na emisie CO2, v prístupe 
k príslušným sektorom je potrebné brať do 
úvahy veľkosť podnikov a objem ich 
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širšími cieľmi politiky Únie, pokiaľ by sa 
neprepojilo so zložkou zaisťujúcou 
pokroky v energetickej účinnosti. 
Vzhľadom na zdaňovanie vzťahujúce sa na 
emisie CO2 je potrebné zaobchádzanie 
s príslušnými sektormi zosúladiť 
s pravidlami vzťahujúcimi sa na 
priemyselné odvetvia.

výroby.  V poľnohospodárskom odvetví by 
malo byť toto zdanenie založené aj na 
schopnosti zachytávať uhlík, napríklad 
prostredníctvom trvalých trávnych 
porastov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vo všeobecných pravidlách 
zavedených touto smernicou sa zohľadňujú 
špecifiká palív, ako je biomasa, alebo palív 
vyrobených z biomasy, ktoré spĺňajú 
kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 
17 smernice 2009/28/ES so zreteľom na 
ich príspevok k bilancii CO2, ako aj na ich
nižší energetický obsah na jednotku 
množstva v porovnaní s niektorými 
konkurenčnými fosílnymi palivami.
V dôsledku toho by sa ustanovenia 
smernice 2003/96/ES, ktorými sa povoľujú 
úľavy alebo oslobodenia pre tieto palivá, 
mali v strednodobom horizonte vypustiť.
Na prechodný čas by sa malo zaistiť 
zosúladenie uplatňovania týchto ustanovení 
so všeobecnými pravidlami zavedenými 
touto smernicou. Pre biopalivá 
a biokvapaliny vymedzené v článku 2 
písm. h) a i) smernice 2009/28/ES by mali 
byť prospešné dodatočné daňové 
zvýhodnenia uplatňované členskými 
štátmi, ak spĺňajú kritériá udržateľnosti 
ustanovené v článku 17 tejto smernice.

(21) Vo všeobecných pravidlách 
zavedených touto smernicou sa zohľadňujú 
špecifiká palív, ako je biomasa, alebo palív 
vyrobených z biomasy, ktoré spĺňajú 
kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 
17 smernice 2009/28/ES so zreteľom na 
ich príspevok k bilancii CO2, ako aj na 
nižší energetický obsah kvapalných 
biopalív na jednotku množstva v porovnaní 
s niektorými konkurenčnými fosílnymi 
palivami. V dôsledku toho by sa 
ustanovenia smernice 2003/96/ES, ktorými 
sa povoľujú úľavy alebo oslobodenia pre 
tieto palivá, mali v strednodobom 
horizonte vypustiť. Na prechodný čas by sa 
malo zaistiť zosúladenie uplatňovania 
ustanovení so všeobecnými pravidlami 
zavedenými touto smernicou. Na biopalivá 
a biokvapaliny vymedzené v článku 2 
písm. h) a i) smernice 2009/28/ES by sa
mali vzťahovať dodatočné daňové 
zvýhodnenia uplatňované členskými 
štátmi, iba ak spĺňajú kritériá udržateľnosti 
ustanovené v článku 17 tejto smernice.
V prípade biometánu je energetický obsah 
na jednotku množstva rovnaký ako 
v prípade zemného plynu. Vzhľadom na 
skutočnosť, že biometán vstrekovaný do 
rozvodných sietí zemného plynu pomáha 
zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov, 
biometán by mal byť vzhľadom na obsah 
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CO2 a energetický obsah oslobodený od 
daní za predpokladu, že bude vyrobený 
v súlade s kritériami udržateľnosti 
uvedenými v článku 17 smernice 
2009/28/ES.

Odôvodnenie

Biometán je jedným z hlavných pilierov na dosiahnutie cieľa 10 %-ného podielu biopalív 
v doprave do roku 2020. Vďaka rovnakému molekulárnemu zloženiu zemného plynu 
a biometánu nepodlieha ich zmiešanie žiadnemu obmedzeniu. Sú jedinou dostupnou 
alternatívou palív odvodených z ropy s nižšími emisiami. Vzhľadom na daňové zaťaženie 
vzťahujúce sa na emisie CO2 a na energiu je preto potrebné oslobodiť biometán od daní. 
Celkové zdanenie zemného plynu sa zníži percentuálne so zreteľom na podiel biometánu 
vstrekovaného do rozvodných sietí zemného plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(28) Komisia by mala každé tri roky a po 
prvýkrát do konca roka 2015 predložiť 
Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, 
pričom preskúma najmä minimálnu úroveň 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2
so zreteľom na vývoj trhovej ceny 
emisných kvót v EÚ, vplyv inovácií 
a technologického vývoja a opodstatnenosť
oslobodení od dane a daňových úľav 
ustanovených v tejto smernici, a to aj 
v prípade palív používaných na účely 
leteckej a námornej dopravy. Zoznam 
sektorov alebo subsektorov, ktoré sa 
považujú za sektory vystavené vysokému
riziku úniku uhlíka, sa pravidelne
preskúmava, najmä so zreteľom na 
dostupné nové zistenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)
Smernica 2003/96/ES
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) Dopĺňa sa tento odsek:
„1a. Najneskôr do 31. decembra 2012 
Komisia predloží návrh na zahrnutie 
minimálnej sadzby dane vzťahujúcej sa 
na jadrové palivové tyče, ktoré sa 
využívajú pri výrobe elektriny, do tejto 
smernice a na doplnenie jadrových 
palivových tyčí k energetickým výrobkom 
stanoveným v odseku 1 tohto článku.”

Odôvodnenie

Táto revízia smernice o dani z energie sa nezaoberá problematikou jadrových palív. 
Vonkajšie účinky spojené s využívaním jadrovej energie, možnými rizikami v prípade jadrovej 
havárie, ako aj s požiadavkou rovnakých pravidiel pre rôzne zdroje energie jednako 
odôvodňujú zahrnutie minimálnej sadzby dane na jadrové palivové tyče do tejto smernice.
Táto minimálna sadzba dane by mala zodpovedať finančnej výhode, ktorú majú jadrové 
elektrárne v dôsledku zvýšených cien elektriny vyplývajúcich zo systému obchodovania 
s emisiami v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/96/ES
Článok 3 – písmeno b – druhá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– dvojité používanie energetických 
výrobkov

– energeticky náročné priemyselné 
odvetvia a dvojité používanie 
energetických výrobkov

Odôvodnenie

Je žiaduce, aby sa v smernici uviedlo, že toto sa nevzťahuje na energeticky náročné 
priemyselné odvetvia, čím sa zaručí, že smernica bude ku všetkým energeticky náročným 
priemyselným odvetviam pristupovať rovnako.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Bez toho, aby boli dotknuté oslobodenia, 
odstupňovania a úľavy uvedené v tejto 
smernici, členské štáty zaistia, aby sa
v prípade, že sú v prílohe I stanovené 
rovnaké minimálne úrovne zdaňovania 
v súvislosti s daným druhom používania, 
stanovili rovnaké úrovne zdaňovania pre 
výrobky určené na toto použitie. Bez toho, 
aby bol dotknutý článok 15 ods. 1 písm. i), 
pre motorové palivá uvedené v prílohe 
I tabuľky A sa to uplatňuje od 1. januára
2023. Výnimky ustanovené v článku 7 sa 
uplatňujú na komerčnú dopravu.

Odôvodnenie

Možnosť členských štátov uplatňovať nižšiu úroveň zdaňovania na komerčné využívanie 
plynového oleja ako motorového paliva v porovnaní s nekomerčným využívaním by sa mala 
zachovať, pretože zatiaľ nie je k dispozícii alternatívne palivo na použitie v komerčnej 
doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade zemného plynu a biometánu 
používaných ako motorové palivo sa 
vyššie minimálne úrovne všeobecného 
zdaňovania spotreby energie uplatňujú až 
po posúdení vykonávania ustanovení tejto 
smernice týkajúcich sa úrovne 
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zdaňovania zemného plynu v cestnej 
doprave, ktoré uskutoční Komisia do roku 
2023. V tomto posúdení sa Komisia okrem 
iného zameria na pokrok z hľadiska 
dostupnosti zemného plynu a biometánu, 
rast siete čerpacích staníc v Európe, 
podiel vozidiel na zemný plyn na trhu 
v Únii, inovačný a technologický vývoj 
biometánu, ktorý sa využíva ako palivo 
v doprave, a reálnu hodnotu minimálnej 
úrovne zdanenia.

Odôvodnenie

Zemný plyn a biometán možno bez obmedzenia pomeru ich zmiešania používať v súčasných 
spaľovacích motoroch. Biometán je jedným z hlavných pilierov na dosiahnutie cieľa 
10 %-ného podielu biopalív v doprave do roku 2020. Jeho vývoj je spojený s vývojom vozidiel 
na zemný plyn, a teda aj s výhodnejším daňovým režimom, ktorý umožňuje rozvoj 
infraštruktúry na tankovanie metánu. Metán, dostupná alternatíva palív získavaných z ropy, 
má veľmi nízke emisie NMHC, pevných častíc a NOx, čím zlepšuje kvalitu ovzdušia v mestách 
a zároveň výrazne znižuje hluk a emisie CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES 
Článok 5 – tretia zarážka 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„– „na tieto účely: miestna preprava 
cestujúcich (bez taxislužby), zber odpadu, 
ozbrojené sily a orgány verejnej správy, 
osoby so zdravotným postihnutím, 
sanitky;“

„– na tieto účely: miestna preprava 
cestujúcich (okrem vozidiel taxislužby, 
ktoré jazdia na palivo získané z ropy), zber 
odpadu, ozbrojené sily a orgány verejnej 
správy, osoby so zdravotným postihnutím, 
sanitky;

Odôvodnenie

Zemný plyn/biometán je alternatívou palív získavaných z ropy a má mimoriadne nízke emisie 
toxických a karcinogénnych látok, takmer nulové emisie pevných častíc, žiadne emisie 
reaktívnych uhľovodíkov, znížené emisie NOx a pri jeho používaní vzniká menej hluku, takže 
je ideálnym motorovým palivom v mestskom prostredí. V správe expertnej skupiny pre 
budúcnosť palív v doprave z 25. januára 2011 sa uvádza, že metán by sa mal presadzovať ako 
jedno z hlavných alternatívnych palív v mestskej doprave.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 
Smernica 2003/96/ES
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrovne zdaňovania uplatňované na 
motorové palivá od 1. januára 2013, od 
1. januára 2015 a od 1. januára 2018 sa 
stanovia tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 
A prílohy I.

1. Úrovne zdaňovania uplatňované na 
motorové palivá od 1. januára 2013, od 
1. januára 2015 a od 1. januára 2018 sa 
stanovia tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 
A prílohy I.

2. Členské štáty môžu rozlišovať medzi 
komerčným a nekomerčným využívaním 
plynového oleja.
„Plynový olej používaný ako pohonná 
hmota na komerčné účely” je pohonná 
hmota používaná na tieto účely:
a) preprava tovaru v prenájme alebo za 
úhradu alebo na vlastný účet motorovým 
vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré 
sú určené výlučne na prepravu tovaru po 
ceste,
b) preprava cestujúcich – pravidelná 
alebo príležitostná, motorovým vozidlom.
3. Členské štáty zavedú možnosť, aby 
obchodní prepravcovia uplatňovali 
odlišný daňový účtovný systém.

Odôvodnenie

Možnosť členských štátov uplatňovať nižšiu úroveň zdaňovania na komerčné využívanie 
plynového oleja ako motorového paliva v porovnaní s nekomerčným využívaním by sa mala 
zachovať, pretože zatiaľ nie je k dispozícii alternatívne palivo na použitie v komerčnej 
doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – bod 11 – písmeno a – bod iii
Smernica 2003/96/ES
Článok 14 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) do 31. decembra 2020 elektrická energia 
dodávaná priamo plavidlám ukotveným 
v prístavoch.

e) elektrická energia dodávaná priamo 
plavidlám ukotveným v prístavoch.

Odôvodnenie

Investície do prístavov a lodí zabezpečujúcich plavidlám elektrickú energiu v prístavisku majú 
zásadný význam. Ak teda chceme, aby sa v nasledujúcich rokoch objavilo v európskych 
prístavoch viac takýchto iniciatív, nemal by sa uvádzať konečný dátum pre oslobodenie od 
dane. Ak by hrozilo, že od roku 2021 by mohlo dôjsť k zdaňovaniu tejto elektrickej energie, 
bránilo by to investíciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo a elektrinu, ak sa 
používajú domácnosťami, a/alebo 
organizáciami, ktoré sú príslušnými 
členskými štátmi uznávané ako 
charitatívne. V prípade takýchto 
charitatívnych organizácií obmedzia 
členské štáty oslobodenie od daní alebo 
daňové úľavy na používanie na účely 
neobchodných činností. Pri zmiešanom 
používaní sa zdaňovanie uplatňuje 
v závislosti od podielu každého druhu 
používania. Ak je niektorý druh 
používania bezvýznamný, môže sa 
pokladať za nulový;

h) energetické výrobky používané ako 
vykurovacie palivo a elektrinu, ak sa 
používajú domácnosťami, a/alebo 
organizáciami, ktoré sú príslušnými 
členskými štátmi uznávané ako 
charitatívne. V prípade takýchto 
charitatívnych organizácií obmedzia 
členské štáty oslobodenie od daní alebo 
daňové úľavy na používanie na účely 
neobchodných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) Do 1. januára 2023 zemný plyn a LPG 
používané ako pohonné hmoty;“

i) Do 1. januára 2023 zemný plyn, 
biometán a LPG používané ako motorové 
palivá, a to bez toho, aby bol dotknutý 
článok 29 pododsek 3a;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod ia (nový)
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – písmeno m (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ia) dopĺňa sa toto písmeno:
„m) LPG používané ako vykurovacie 
palivo, a to aj odchylne od článku 4 ods. 3 
tejto smernice;“

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť uplatniť výnimky zo stanovených minimálnych úrovní 
spotrebnej dane, ako aj zo zásady daňovej neutrality podľa článku 4 ods. 3. Výnimky sú 
opodstatnené vzhľadom na environmentálnu úlohu LPG (nižšie emisie CO2 v porovnaní 
s inými bežnými palivami), ako aj na jeho sociálnu úlohu, keďže umožňuje zásobovať 
energiou na primárne použitie (vykurovanie, varenie, ohrev vody) pre obyvateľov žijúcich 
v okrajových oblastiach (riedko osídlených, vidieckych alebo horských oblastiach a na 
ostrovoch).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu na spotrebu 
energetických výrobkov a elektriny 
používanú na poľnohospodárske, 
záhradnícke a akvakultúrne práce a 
v lesníctve uplatňovať úroveň všeobecného 

3. Členské štáty môžu na spotrebu 
energetických výrobkov a elektriny 
používanú na poľnohospodárske, 
záhradnícke a akvakultúrne práce a 
v lesníctve uplatňovať úroveň všeobecného 
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zdaňovania spotreby energie zníženú až na 
nulu. Príjemcovia podliehajú 
ustanoveniam, ktoré musia viesť 
k zvýšenej energetickej účinnosti vo 
všeobecnosti rovnocennej s tou, ktorú by 
dosiahli, ak by sa dodržiavali štandardné 
minimálne sadzby Únie.

zdaňovania spotreby energie zníženú až na
nulu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – bod 13a – písmeno a – bod ia (nový)
Smernica 2003/96/ES 
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ia) dopĺňa sa tento pododsek:

__________________

„V prípade biometánu je energetický 
obsah na jednotku množstva rovnaký ako 
v prípade zemného plynu. Vzhľadom na 
skutočnosť, že biometán vstrekovaný do 
rozvodných sietí zemného plynu pomáha 
zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov, 
biometán je vzhľadom na obsah CO2
a energetický obsah oslobodený od daní 
za predpokladu, že bude vyrobený v súlade 
s kritériami udržateľnosti uvedenými 
v článku 17 smernice 2009/28/ES.

 V návrhu Komisie sa po článku 1 bod 13 nesprávne 

uvádza číslo „(1)” namiesto bodu 14.

Odôvodnenie

Biometán je jedným z hlavných pilierov na dosiahnutie cieľa 10 %-ného podielu biopalív 
v doprave do roku 2020. Vďaka rovnakému molekulárnemu zloženiu zemného plynu 
a biometánu nepodlieha ich zmiešanie žiadnemu obmedzeniu. Sú jedinou dostupnou 
alternatívou s nižšími emisiami k palivám získavaným z ropy. Vzhľadom na daňové zaťaženie 
vzťahujúce sa na emisie CO2 a na energiu je preto potrebné oslobodiť biometán od daní. 
Celkové zdanenie zemného plynu sa zníži percentuálne so zreteľom na podiel biometánu 
vstrekovaného do rozvodných sietí zemného plynu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/96/ES
Článok 29 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

V záujme rýchleho zohľadnenia nového vývoja a technologického pokroku a v záujme 
sledovania vývoja na trhu s uhlíkom by sa malo každé tri roky kontrolovať, či si úrovne 
zdaňovania nevyžadujú zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – bod 21 
Smernica 2003/96/ES
Článok 29 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia do roku 2023 predloží Rade 
posúdenie vykonávania ustanovení tejto 
smernice, ktoré sa týkajú úrovne zdanenia 
vzťahujúcej sa na zemný plyn v cestnej 
doprave, ako aj návrh na jej zmenu a 
doplnenie. V tomto posúdení sa okrem 
iného zameria na pokrok z hľadiska 
dostupnosti zemného plynu a biometánu, 
rast siete čerpacích staníc v Európe, 
podiel vozidiel na zemný plyn na trhu 
v Únii, inovačný a technologický vývoj 
biometánu, ktorý sa využíva ako palivo 
v doprave, a reálnu hodnotu minimálnej 
úrovne zdanenia.
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Odôvodnenie

Doložka o preskúmaní je správnym legislatívnym nástrojom, ktorý umožní v strednodobom 
časovom horizonte posúdiť, či je potrebné zachovať výhodný daňový režim pre alternatívne 
palivá, a to aj z hľadiska vývoja plynných palív z obnoviteľných zdrojov. Biometán je jedným 
z hlavných pilierov na dosiahnutie cieľa 10 %-ného podielu biopalív v doprave do roku 2020. 
Keďže vývoj biometánu je spojený s vývojom vozidiel na zemný plyn, v strednodobom 
časovom horizonte je potrebné uplatniť zvýhodnený daňový režim. Motory na zemný 
plyn/biometán majú v porovnaní s naftovými alebo benzínovými motormi veľmi nízke emisie 
znečisťujúcich látok a zároveň výrazne znižujú hluk, ako aj emisie CO2.
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