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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:
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Pozměňovací návrh 1

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) 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. K zajištění 
spravedlnosti a jednotných podmínek pro 
jednotlivé druhy nákladní dopravy 
používající pohonné hmoty by měly být 
pohonné hmoty a jiné energetické 
produkty používané v letecké a námořní 
dopravě příslušným způsobem zdaněny.
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací by znamenalo ztrátu 
významného impulsu ke snižování emisí 
CO2 a spotřeby energie. Příjmy ze zdanění 
energie by měly být využívány tak, aby 
pomáhaly chránit zvláště zranitelné 
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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.

spotřebitele s nízkými příjmy, a byly 
určeny na programy rekonstrukce 
sociálního bydlení či domovy pro ty, pro 
něž jsou paliva cenově nedostupná.
V některých členských státech jsou vysoké 
náklady na topení již vyrovnávány vyššími 
sociálními dávkami nebo dodatečnými 
sociálními opatřeními. Členské státy by 
měly mít povinnost informovat Komisi
o opatřeních, kterými chrání spotřebitele
s nízkými příjmy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2003/96/ES ukládá 
členským státům povinnost osvobodit od 
daně palivo používané pro plavbu ve 
vodách Společenství a rovněž elektřinu 
vyráběnou na palubě plavidel, včetně 
plavidel v kotvištích přístavů. V některých 
přístavech existuje čistší alternativa 
spočívající v používání pobřežní elektřiny, 
která je však předmětem daně. S cílem 
stanovit první pobídku pro rozvoj
a uplatňování této technologie by až do 
přijetí ucelenějšího rámce v této záležitosti 
měly členské státy osvobodit používání 
pobřežní elektřiny plavidly v kotvištích
přístavů od daně z energie. Toto 
osvobození od daně by mělo platit po 
dobu, která je dostatečně dlouhá, aby 
provozovatele přístavů neodradila od 
uskutečnění potřebných investic, současně 
by však měla být časově omezená tak, že 
její úplné či částečné zachování je 
podmíněno novým rozhodnutím, které 
bude přijato ve vhodné době.

(19) V některých přístavech existuje čistší 
alternativa spočívající v používání 
pobřežní elektřiny, která je však 
předmětem daně. S cílem stanovit první 
pobídku pro rozvoj a uplatňování této 
technologie by až do přijetí ucelenějšího 
rámce v této záležitosti měly členské státy 
osvobodit používání pobřežní elektřiny 
plavidly v kotvištích přístavů od daně
z energie. Toto osvobození od daně by 
mělo platit po dobu, která je dostatečně 
dlouhá, aby provozovatele přístavů 
neodradila od uskutečnění potřebných 
investic.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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 

(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 
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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.

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. Toto osvobození od 
daně by mělo být dále omezeno v souladu
s ustanoveními směrnice 2009/28/ES
o snižování emisí CO2. To znamená, že 
osvobození od daně z emisí CO2 pro 
biopaliva a biokapaliny, jež umožňuje 
snížení emisí skleníkových plynů alespoň
o 35 %, by mělo být platné pouze do konce 
roku 2016. Od roku 2017 by měl být tento 
limit 50 % a od roku 2018 60 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 
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revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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) Doplňuje 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.“

Or. en

Odůvodnění

Tato revize směrnice o zdanění energie se nezabývá otázkou jaderného paliva. Přesto jsou 
všechny externí faktory spojené s využíváním jaderné energie, potenciální riziko v případě 
jaderné havárie a požadavek na jednotné podmínky pro všechny zdroje energie důvodem pro 
zahrnutí minimální daňové sazby na jaderné palivové tyče do této směrnice. 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 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
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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.

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 2020.

Pro účely prvního pododstavce se každé 
použití, pro něž je v tabulkách A, B
respektive C v příloze I stanovena 
minimální úroveň zdanění, pokládá za 
jedno použití.

Pro účely prvního pododstavce se každé 
použití, pro něž je v tabulkách A, 
respektive C v příloze I stanovena 
minimální úroveň zdanění, pokládá za 
jedno použití.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, proč by měla být tzv. „technická neutralita“ uplatňována až od roku 2023. 
Prostředky k jejímu dosažení jsou jasné a lze k ní bez problémů dospět v roce 2020.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„4a. Minimální úrovně obecného zdanění 
emisí CO2 stanovené v této směrnici se 
upravují s cílem zohlednit změny tržních 
cen emisí CO2, a to každé tři roky počínaje 
1. červencem 2016.
Při každé aktualizaci se minimální sazba 
zdanění CO2 přizpůsobí skutečné ceně 
uhlíku, která vyplývá ze systému 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů.
Technické specifikace týkající se postupu, 
jak toto přizpůsobení zajistit, jsou součástí 
zprávy, kterou Komise předloží v souladu
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s článkem 29 do konce doku 2015.
Komise zveřejní výsledné minimální 
úrovně zdanění CO2 v Úředním věstníku 
Evropské unie.“

Or. en

Odůvodnění

Minimální daňová sazba pro emise CO2 by se měla přizpůsobit ceně uhlíku v systému EU pro 
obchodování s emisemi, aby se zajistilo, že součást daně vztahující se k CO2 ve skutečnosti 
neztratí svůj význam. Vzhledem k nejistotě ohledně vývoje ceny uhlíku v systému EU pro 
obchodování s emisemi po roce 2013 je třeba přijmout opatření, které vytvoří předvídatelné 
podmínky pro všechny soukromé a veřejné zainteresované subjekty, jež mají zájem investovat 
do snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a úspor energie.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„4b. Pokud se evropské cíle v oblasti emisí 
CO2 podstatně změní, předloží Komise do 
tří měsíců od data, kdy bylo rozhodnutí
o podstatné změně cílů přijato, zprávu
o případných úpravách této směrnice 
potřebných pro dosažení nových cílů. 
Rada do tří měsíců od data předložení 
zprávy Komise přijme rozhodnutí, zda má 
být minimální sazba CO2 příslušným 
způsobem upravena.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li úroveň snížení emisí CO2 stanovena výše, než je současných 20 % do roku 2020, měla 
by se za účelem podpory nového cíle snížení upravit minimální sazba zdanění CO2 v této 
směrnici.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/96/ES
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

7) Článek 8 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu spravedlivého přístupu k ostatním hospodářským činnostem, na něž se vztahují 
ustanovení o zdanění energie, a s cílem nepromeškat příležitosti k pobídnutí výše uvedených 
činností, aby snížily své emise CO2 a spotřebu energie, by tyto činnosti neměly být od zdanění 
osvobozeny.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod ii a(nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) písmeno b) se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu spravedlivého přístupu k ostatním způsobům dopravy a s cílem nepromeškat 
příležitosti k pobídnutí těchto činností, aby snížily emise CO2 a spotřebu energie, by tyto 
činnosti neměly být od zdanění osvobozeny.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod ii b (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iib) písmeno c) se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu spravedlivého přístupu k ostatním způsobům dopravy a s cílem nepromeškat 
příležitosti k pobídnutí těchto činností, aby snížily emise CO2 a spotřebu energie, by tyto 
činnosti neměly být od zdanění osvobozeny.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – podbod 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.

Or. en

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.
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) písmena h) a i) se nahrazují tímto: i) písmeno h) se zrušuje a písmeno i) se 
nahrazuje tímto:

Or. en

Odůvodnění

Osvobození všech domácností by znamenalo ztrátu významného impulsu ke snižování emisí 
CO2 a spotřeby energie. Příjmy z tohoto zdanění by měly být využívány tak, aby pomáhaly 
chránit zvláště zranitelné spotřebitele s nízkými příjmy, a byly určeny na programy 
rekonstrukce sociálního bydlení či domovy pro ty, pro něž jsou paliva cenově nedostupná.
V některých členských státech jsou vysoké náklady na topení již vyrovnávány vyššími 
sociálními dávkami nebo dodatečnými sociálními opatřeními. Členské státy by měly mít 
povinnost informovat Komisi o opatřeních, kterými chrání spotřebitele s nízkými příjmy. 

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) písmeno j) se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu spravedlivého přístupu k ostatním odvětvím a s cílem nepromeškat příležitosti
k pobídnutí těchto odvětví, aby snižovala emise CO2 a spotřebu energie, by tato odvětví 
neměla být od zdanění osvobozena.
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) písmeno k) se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu spravedlivého přístupu k ostatním odvětvím a s cílem nepromeškat příležitosti
k jejich pobídnutí těchto odvětví, aby snižovala emise CO2 a spotřebu energie, by tato odvětví 
neměla být od zdanění osvobozena.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„1a. Úspora emisí skleníkových plynů 
při používání biopaliv a biokapalin 
zohledněných pro účely uvedené v odst. 1 
písm. a), b) a c) musí činit alespoň 35 %.
S účinkem od 1. ledna 2017 musí úspora 
emisí skleníkových plynů při používání 
biopaliv a biokapalin zohledněných pro 
účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) 
činit alespoň 50 %. Od 1. ledna 2018 musí 
tato úspora emisí skleníkových plynů činit 
alespoň 60 % při využívání biopaliv
a biokapalin vyrobených v zařízeních, 
která zahájila výrobu dne 1. ledna 2017 
nebo později.“

Or. en
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Odůvodnění

Osvobození od daně z emisí CO2 se v současnosti vztahuje pouze na paliva, která splňují 
kritéria udržitelnosti podle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů. Navrhujeme, aby se 
toto osvobození dále omezilo na snižování emisí CO2 v souladu se směrnicí 2009/28/ES. To 
znamená, že osvobození od daně z emisí CO2 pro biopaliva a biokapaliny, které umožňují 
snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 35 %, by mělo být platné pouze do konce roku 
2016. Od roku 2017 by měl být tento limit 50 % a od roku 2018 60 %.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto: b) Odstavec 3 se zrušuje.

„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.“

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu spravedlivého přístupu k ostatním hospodářským činnostem, na něž se vztahují 
ustanovení o zdanění energie, a s cílem nepromeškat příležitosti k pobídnutí výše uvedených 
činností, aby snížily své emise CO2 a spotřebu energie, by tyto činnosti neměly být od zdanění 
osvobozeny.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 a* – písm. a – podbod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 
mohou členské státy do 1. ledna 2023
uplatňovat pod finanční kontrolou 
osvobození od daně nebo sníženou sazbu 
všeobecného zdanění spotřeby energie na 
výrobky podléhající dani uvedené
v článku 2 této směrnice, pokud jsou tyto 
výrobky složeny z jednoho nebo více 
následujících výrobků či obsahují jeden 
nebo více následujících výrobků a pokud
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES tyto výrobky splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice:“

„Aniž je dotčen odstavec 5, mohou členské 
státy do 1. ledna 2020 uplatňovat pod 
finanční kontrolou osvobození od daně 
nebo sníženou sazbu všeobecného zdanění 
spotřeby energie na výrobky podléhající 
dani uvedené v článku 2 této směrnice, 
pokud jsou tyto výrobky složeny z jednoho 
nebo více následujících výrobků či 
obsahují jeden nebo více následujících 
výrobků a pokud v případě biopaliv
a biokapalin definovaných v čl. 2 písm. h)
a i) směrnice 2009/28/ES tyto výrobky 
splňují kritéria udržitelnosti stanovená
v článku 17 uvedené směrnice. Kromě toho 
je úspora emisí skleníkových plynů
z užívání biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněná pro účely této směrnice 
alespoň 35%. S účinkem od 1. ledna 2017 
musí být úspora emisí skleníkových plynů 
při používání biopaliv a biokapalin 
alespoň 50 %. Od 1. ledna 2018 musí tato 
úspora emisí skleníkových plynů činit 
alespoň 60 % při využívání biopaliv
a biokapalin vyrobených v zařízeních,
která zahájila výrobu dne 1. ledna 2017 
nebo později.“

1 Upozornění: v návrhu Komise je 
nesprávně označen jako „14)“.

Or. en

Odůvodnění

Ukončení platnosti osvobození a/nebo snížených sazeb je stanoveno na příliš pozdní termín
a mělo by být přehodnoceno a stanoveno v souladu se stávající politikou EU 20-20-20. 
Navrhujeme rovněž, aby se toto osvobození dále omezilo na snižování emisí CO2 v souladu se 
směrnicí 2009/28/ES (progresivní snižování emisí skleníkových plynů 2013-2017-2018).
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko mohou u použití 
uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 
účelem zavedení zdanění v souvislosti
s CO2 přechodné období až do 
1. ledna 2021. Pokud Unie rozhodne, že 
úrovně emisí skleníkových plynů mají být 
do roku 2020 sníženy o více než 20 %
v porovnání s úrovněmi, jichž bylo 
dosaženo v roce 1990, přezkoumá Komise 
uplatňování těchto přechodných období
a případně předloží návrh za účelem 
jejich zkrácení a/nebo změny minimálních 
úrovní zdanění v souvislosti s CO2
stanovených v příloze I.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období, během něhož se má zavést nová součást metody zdanění související s CO2, 
je dostatečně dlouhé. Rozhodně není nutné zavést osvobození uvedených členských států. 
Neměli bychom vytvářet nová narušení vnitřního trhu. Pokud by pobídky k energetické 
účinnosti a inovacím při úsporách energie byly zavedeny později, než v ostatních státech EU, 
mohly by uvedené státy navíc začít zaostávat v přechodu k ekologičtějšímu hospodářství.

Pozměňovací návrh 22

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – tabulka A – sloupec 2 – řádek 2 až 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Odůvodnění

Ve svém posouzení dopadů Komise předpokládá, že původní navrhovaná daňová sazba pro 
emise CO2 ve výši 20 EUR/t CO2 povede do roku 2020 ke 4% snížení emisí CO2 v odvětvích, 
která nejsou zahrnuta do systému EU pro obchodování s emisemi. Toto snížení je coby 
výsledek směrnice o zdanění energie zcela nedostatečné. Již byly provedeny příslušné 
výpočty, z nichž vyplývá, jaká by měla být pravděpodobně výše daňové sazby nutná k dosažení 
tohoto cíle. Ukázalo se, že sazba by měla být ještě vyšší, než je navrhovaných 30 EUR/t CO2, 
avšak 30 EUR působí jako přiměřený zaváděcí tarif.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – tabulka B 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tabulka B nazvaná „Minimální úrovně 
zdanění použitelné od 1. ledna 2013 na 
pohonné hmoty používané pro účely 
stanovené v čl. 8 odst. 2“ se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme zrušení článku 8, který obsahuje odkazy na tabulku B, a proto by měla zrušena
i tabulka B.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – tabulka C – sloupec 2 – řádek 1 až 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Odůvodnění

Ve svém posouzení dopadů Komise předpokládá, že původní navrhovaná daňová sazba pro 
emise CO2 ve výši 20 EUR/t CO2 povede do roku 2020 ke 4% snížení emisí CO2 v odvětvích, 
která nejsou zahrnuta do systému EU pro obchodování s emisemi. Toto snížení je coby 
výsledek směrnice o zdanění energie zcela nedostatečné. Již byly provedeny příslušné výpočty,
z nichž vyplývá, jaká by měla být pravděpodobně výše daňové sazby nutná k dosažení tohoto 
cíle. Ukázalo se, že sazba by měla být ještě vyšší, než je navrhovaných 30 EUR/t CO2, avšak 
30 EUR působí jako přiměřený zaváděcí tarif.
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