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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 13 preambuły

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) W odniesieniu do możliwości
stosowania przez państwa członkowskie 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. Ze względu na zasadę 
sprawiedliwości oraz aby umożliwić 
zagwarantowanie równych warunków 
działania poszczególnym środkom 
transportu towarowego wykorzystującym 
paliwa silnikowe, paliwa silnikowe i inne 
produkty energetyczne wykorzystywane 
w transporcie lotniczym i morskim 
powinny być opodatkowane odpowiednio.
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.

Or. en
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Poprawka 2

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) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
oznaczałoby utratę istotnej zachęty do 
ograniczania emisji CO2 i zużycia energii.
Przychody z opodatkowania energii należy 
wykorzystywać do ochrony osób o niskich 
dochodach i osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji oraz na 
programy renowacyjne 
dotyczące budownictwa socjalnego lub 
mieszkań osób dotkniętych ubóstwem 
energetycznym. W niektórych państwach 
członkowskich już teraz wyższe koszty 
ogrzewania są kompensowane wyższymi 
zasiłkami socjalnymi lub dodatkowymi 
środkami socjalnymi. Państwa 
członkowskie powinny mieć obowiązek 
przedstawiania Komisji sprawozdań 
dotyczących działań podejmowanych w 
celu ochrony osób o niskich dochodach.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do zwolnienia 
z opodatkowania paliwa 
wykorzystywanego do żeglugi na wodach 
Wspólnoty, a także energii elektrycznej 
produkowanej na pokładzie statku, w tym 
statku zacumowanego w porcie. Ponadto 
państwa członkowskie mogą rozszerzyć 

(19) W niektórych portach dostępne są 
bardziej ekologiczne rozwiązania 
wykorzystujące pobieranie energii 
elektrycznej z lądu, która jednak podlega 
opodatkowaniu. W celu stworzenia 
pierwszej zachęty do rozwijania 
i stosowania takiej technologii, do czasu 
przyjęcia bardziej kompleksowych ram 
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takie korzystne traktowanie na wody 
śródlądowe. W niektórych portach 
dostępne są bardziej ekologiczne 
rozwiązania wykorzystujące pobieranie 
energii elektrycznej z lądu, która jednak 
podlega opodatkowaniu. W celu 
stworzenia pierwszej zachęty do rozwijania 
i stosowania takiej technologii, do czasu 
przyjęcia bardziej kompleksowych ram 
w tej dziedzinie, państwo członkowskie 
powinno zwolnić z opodatkowania 
pobieraną z lądu energię elektryczną 
dostarczaną statkom zacumowanym 
w porcie. Okres stosowania takiego 
odstępstwa powinien być wystarczająco 
długi, aby nie zniechęcać operatorów 
portów do przeprowadzania niezbędnych 
inwestycji, a jednocześnie odstępstwo to 
powinno być ograniczone w czasie, tak by 
jego utrzymanie, w pełni lub częściowo, 
podlegało nowej decyzji przyjętej 
w odpowiednim czasie.

w tej dziedzinie, państwo członkowskie 
powinno zwolnić z opodatkowania 
pobieraną z lądu energię elektryczną 
dostarczaną statkom zacumowanym 
w porcie. Okres stosowania takiego 
odstępstwa powinien być wystarczająco 
długi, aby nie zniechęcać operatorów 
portów do przeprowadzania niezbędnych 
inwestycji.

Or. en

Poprawka 4

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 
utrzymanie byłoby sprzeczne z szerszymi 
celami polityki Unii, jeżeli nie byłaby ona 
powiązana z wymogiem stosowania 

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 5

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 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. 
Zwolnienie to powinno zostać dodatkowo 
ograniczone zgodnie z przepisami 
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dyrektywy 2009/28/WE dotyczącymi 
ograniczenia emisji CO2. Oznaczałoby to, 
że zwolnienie od opodatkowania CO2
w przypadku biopaliw i biopłynów, które 
zapewniają ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 35%, 
powinno obowiązywać jedynie do końca 
2016 r. Od 2017 r. próg ten powinien 
wynosić 50%, a od 2018 r. – 60%.

Or. en

Poprawka 6

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

(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 
ucieczki emisji podlega przeglądowi 
w regularnych odstępach czasu, 
w szczególności z uwzględnieniem
dostępności nowych dowodów.

Or. en
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Poprawka 7

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.”;

Or. en

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 8

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

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 

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy 
w załączniku I dla danego zastosowania 
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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.

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 2020 r.

Do celów akapitu pierwszego każde 
zastosowanie, w odniesieniu do którego 
określono minimalny poziom 
opodatkowania odpowiednio w tabelach A, 
B i C w załączniku I, uważane jest za 
pojedyncze zastosowanie.

Do celów akapitu pierwszego każde 
zastosowanie, w odniesieniu do którego 
określono minimalny poziom 
opodatkowania odpowiednio w tabelach A 
i C w załączniku I, uważane jest za 
pojedyncze zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodów, dla których tzw. neutralność techniczna miałaby obowiązywać dopiero od 
2023 r. Drogę do tego celu jasno określono, a osiągnięcie neutralności do 2020 r. jest 
najzupełniej możliwe.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania CO2 określone 
w niniejszej dyrektywie są dostosowywane 
co trzy lata, począwszy od dnia 1 lipca 
2016 r., w celu uwzględnienia zmian cen 
rynkowych CO2.
Przy każdej aktualizacji minimalna 
stawka opodatkowania CO2 musi zostać 
dostosowana do faktycznej ceny CO2 
wynikającej z systemu handlu 
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uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych.
Specyfikacje techniczne dotyczące 
sposobu zapewnienia takiego 
dostosowania są częścią sprawozdania, 
jakie Komisja musi przedstawić do końca 
2015 r. zgodnie z art. 29.
Komisja publikuje określone na tej 
podstawie minimalne poziomy 
opodatkowania CO2 w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.”;

Or. en

Uzasadnienie

Minimalną stawkę opodatkowania CO2 należy dostosowywać do ceny CO2 w ETS, tak aby 
zagwarantować, że element opodatkowania oparty na CO2 nie stanie się de facto 
bezwartościowy. Niepewność co do kształtowania się ceny CO2 w ETS po 2013 r. wymaga 
regulacji ochronnych mających na celu stworzenie przewidywalnych warunków dla 
wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych zainteresowanych inwestowaniem 
w ograniczanie emisji, poprawę efektywności energetycznej oraz oszczędność energii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4b. Jeżeli europejskie cele w zakresie 
emisji CO2 ulegną znacznej zmianie, 
Komisja – w ciągu 3 miesięcy od daty 
podjęcia decyzji o tej znacznej zmianie –
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
ewentualnych dostosowań w niniejszej 
dyrektywie potrzebnych do realizacji 
nowych celów. Rada w ciągu 3 miesięcy 
od daty przedstawienia sprawozdania 
przez Komisję zadecyduje, czy należy 
odpowiednio dostosować minimalną 
stawkę opodatkowania CO2.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Gdyby cel dotyczący poziomu ograniczenia emisji CO2 ustalono przed 2020 r. na więcej niż 
obecny poziom 20%, to minimalną stawkę opodatkowania CO2 w niniejszej dyrektywie należy 
dostosować tak, aby sprzyjała realizacji nowego celu dotyczącego ograniczenia emisji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (7) Skreśla się art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę sprawiedliwości w stosunku do innych rodzajów działalności 
gospodarczej, które podlegają przepisom dotyczącym opodatkowania energii, oraz aby 
zapobiec zaprzepaszczeniu szans na zachęcenie do ograniczania emisji CO2 i do ograniczania 
zużycia energii przy takiej działalności, powyższe zwolnienie nie powinno obowiązywać.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a – punkt ii a (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) skreśla się lit. b).

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na zasadę sprawiedliwości w stosunku do innych środków transportu oraz aby 
zapobiec zaprzepaszczeniu szans na zachęcenie do ograniczania emisji CO2 i do ograniczania 
zużycia energii w tego rodzaju działalności, powyższe zwolnienie nie powinno obowiązywać.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) skreśla się lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę sprawiedliwości w stosunku do innych środków transportu oraz aby 
zapobiec zaprzepaszczeniu szans na zachęcenie do ograniczania emisji CO2 i do ograniczania 
zużycia energii w tego rodzaju działalności, powyższe zwolnienie nie powinno obowiązywać.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a – punkt 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.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w porty i statki w celu umożliwienia statkom zasilania w energię elektryczną 
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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 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) litery h) oraz i) otrzymują brzmienie: (i) skreśla się lit. h), a lit. i) otrzymuje 
brzmienie:

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie wszystkich gospodarstw domowych oznaczałoby utratę istotnej zachęty do 
ograniczania emisji CO2 i zużycia energii. Przychody z tego opodatkowania należy 
wykorzystywać do ochrony osób o niskich dochodach i osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji oraz na programy renowacyjne dotyczące budownictwa socjalnego lub 
mieszkań osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. W niektórych państwach członkowskich 
już teraz wyższe koszty ogrzewania są kompensowane wyższymi zasiłkami socjalnymi lub 
dodatkowymi środkami socjalnymi. Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek 
przedstawiania Komisji sprawozdań dotyczących działań podejmowanych w celu ochrony 
osób o niskich dochodach.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) skreśla się lit. j).

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na zasadę sprawiedliwości w stosunku do innych sektorów oraz aby zapobiec 
zaprzepaszczeniu szans na zachęcenie do ograniczania emisji CO2 i do ograniczania zużycia 
energii w tych sektorach, powyższe zwolnienie nie powinno obowiązywać.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) skreśla się lit. k).

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę sprawiedliwości w stosunku do innych sektorów oraz aby zapobiec 
zaprzepaszczeniu szans na zachęcenie do ograniczania emisji CO2 i do ograniczania zużycia 
energii w tych sektorach, powyższe zwolnienie nie powinno obowiązywać.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i biopłynów uwzględnionych do 
celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i c), wynosi co najmniej 35%.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
w wyniku wykorzystania 
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biopaliw i biopłynów uwzględnionych do 
celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 
b) i c), wynosi co najmniej 50%. Od dnia 
1 stycznia 2018 r. ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wynosi co 
najmniej 60% dla biopaliw i biopłynów 
wytworzonych w instalacjach, które 
rozpoczęły produkcję w dniu 
1 stycznia 2017 r. lub później.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie z opodatkowania CO2 jest obecnie ograniczone do paliw, które spełniają kryteria 
zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii. 
Sugerujemy dalsze ograniczenie tego zwolnienia zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE dotyczącą 
ograniczenia emisji CO2. Oznaczałoby to, że zwolnienie od opodatkowania CO2 w przypadku 
biopaliw i biopłynów, które zapewniają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 35%, powinno obowiązywać jedynie do końca 2016 r. Od 2017 r. próg ten powinien 
wynosić 50%, a począwszy od 2018 r. – 60%.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: b) ustęp 3 zostaje skreślony.

„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 
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stawki minimalne.”.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę sprawiedliwości w stosunku do innych rodzajów działalności 
gospodarczej, które podlegają przepisom dotyczącym opodatkowania energii, oraz aby 
zapobiec zaprzepaszczeniu szans na zachęcenie do ograniczania emisji CO2 i do ograniczania 
zużycia energii przy takiej działalności, powyższe zwolnienie nie powinno obowiązywać.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 a* – litera a – punkt i 
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 16 – ustęp 1 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 niniejszego artykułu –
stosować pod kontrolą fiskalną zwolnienie 
lub obniżoną stawkę ogólnego 
opodatkowania zużycia energii w stosunku 
do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, 
a także, w odniesieniu do biopaliw 
i biopłynów zdefiniowanych w art. 2 lit. h) 
oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, produkty 
te spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy:”;

„Do dnia 1 stycznia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 
przepisów ust. 5 – stosować pod kontrolą 
fiskalną zwolnienie lub obniżoną stawkę 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
w stosunku do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, 
a także, w odniesieniu do biopaliw 
i biopłynów zdefiniowanych w art. 2 lit. h) 
oraz i) dyrektywy 2009/28/WE, produkty 
te spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy.:”; Ponadto ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych dzięki 
wykorzystaniu biopaliw i biopłynów 
uwzględnionych do celów niniejszej 
dyrektywy wynosi co najmniej 35%.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
w wyniku wykorzystania biopaliw i 
biopłynów wynosi co najmniej 50%. Od 
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dnia 1 stycznia 2018 r. ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych wynosi co 
najmniej 60 % dla biopaliw i biopłynów 
wytworzonych w instalacjach, które 
rozpoczęły produkcję w dniu 
1 stycznia 2017 r. lub później.”;

* NB: błędnie oznaczony jako „(1)” we 
wniosku Komisji

Or. en

Uzasadnienie

Data końca obowiązywania zwolnień i/lub ograniczonych stawek jest zbyt późna i powinna 
zostać ponownie rozważona oraz dostosowana do obecnej unijnej polityki 20-20-20. 
Proponujemy też dalsze ograniczenie tego zwolnienia zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE 
dotyczącą ograniczenia emisji CO2 (stopniowe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
2013-2017-2018).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, 
Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia 
i Słowacja mogą, dla zastosowań 
określonych w art. 8 i 9, stosować okres 
przejściowy do dnia 1 stycznia 2021 r. 
w celu wprowadzenia opodatkowania 
związanego z emisjami CO2. Jeżeli Unia 
postanowi, że poziomy emisji gazów 
cieplarnianych powinny zostać obniżone 
do 2020 r. o więcej niż 20 % 
w porównaniu z poziomami z 1990 r., 
Komisja przeanalizuje obowiązywanie 
tych okresów przejściowych 
i w stosownym przypadku przedłoży 
wniosek w celu ich skrócenia lub zmiany 
minimalnych poziomów opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 określonych 

skreślony
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w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy, który zgodnie z przewidywaniami ma zmierzać ku wprowadzeniu opartego 
na CO2 składnika nowej metody opodatkowania, jest wystarczająco długi. Nie ma w ogóle 
konieczności zwalniania wymienionych państw członkowskich. Nie powinniśmy powodować 
nowych zakłóceń na rynku wewnętrznym. Ponadto państwom tym grozi, że pozostaną w tyle 
pod względem przechodzenia na bardziej ekologiczną gospodarkę, jeżeli zachęty do 
efektywności energetycznej i innowacji w zakresie oszczędności energii zaczną tam działać 
później niż w reszcie UE.

Poprawka 22

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 
zmiany.

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 
zmiany.

Or. en

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.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – Tabela A – kolumna 2 – wiersze od 2 do 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków przeprowadzona przez samą Komisję przewidywała, że proponowana 
początkowa stawka opodatkowania CO2 w wysokości 20 EUR/t CO2 do 2020 r. spowoduje 
4-procentową redukcję emisji CO2 w sektorach nieobjętych ETS. Taka redukcja jako wynik 
dyrektywy w sprawie opodatkowania energii jest zdecydowanie niewystarczająca. Istnieją już 
odpowiednie modele, na podstawie których można określić stawkę opodatkowania 
najprawdopodobniej konieczną do osiągnięcia założonego celu. Okazuje się ona wyższa 
nawet niż proponowane 30 EUR/t CO2, jednak stawka 30 EUR wydaje się racjonalna na 
początek.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – Tabela B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się tabelę B pt. „Minimalne 
poziomy opodatkowania mające 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 
paliw silnikowych wykorzystywanych do 
celów określonych w art. 8 ust. 2”.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy, że proponujemy skreślenie art. 8, który zawiera odniesienie to tabeli B, należy 
skreślić też tabelę B.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – Tabela C – kolumna 2 – wiersze od 1 do 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków przeprowadzona przez samą Komisję przewidywała, że proponowana 
początkowa stawka opodatkowania CO2 w wysokości 20 EUR/t CO2 do 2020 r. spowoduje 
4-procentową redukcję emisji CO2 w sektorach nieobjętych ETS. Taka redukcja jako wynik 
dyrektywy w sprawie opodatkowania energii jest zdecydowanie niewystarczająca. Istnieją już 
odpowiednie modele, na podstawie których można określić stawkę opodatkowania 
najprawdopodobniej konieczną do osiągnięcia założonego celu. Okazuje się ona wyższa 
nawet niż proponowane 30 EUR/t CO2, jednak stawka 30 EUR wydaje się racjonalna na 
początek.


