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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je pregled sedanje direktive o obdavčitvi energije, ki bo z 
razdelitvijo najnižje ravni obdavčitve energentov na dva dela, se pravi na obdavčitev CO2 in 
obdavčitev na podlagi vsebnosti energije, bolje služila uresničevanju ciljev politike na 
področju podnebnih sprememb, notranji trg energentov pa bo postal preglednejši in 
pravičnejši. 

Predlog je pomemben korak v pravo smer; zlasti nova podlaga za obdavčitev, namesto 
količine in teže se bo po novem upoštevala vsebnost CO2 in vsebnost energije, je bistvena, 
nujna in utemeljena sprememba. Kljub temu obstaja nekaj razlogov za domnevo, da nekateri 
cilji ne bodo v celoti uresničeni ter da bodo ostale nekatere priložnosti za optimizacijo 
prispevka v boju proti podnebnim spremembam, boljšo kakovost okolja v EU in hiter prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo neizkoriščene. 

Pripravljavka mnenja zato predlaga spremembo predloga Komisije na podlagi naslednjih 
načel:

- različne vrste zasebnega prevoza bi bilo treba obravnavati enakovredno, da bi dosegli 
kar največjo internalizacijo stroškov in ustvarili enake pogoje, zato pa je treba črtati 
izvzetje za zračni in pomorski promet;

- iz istega razloga bi bilo treba postopno odpraviti izvzetja za kmetijstvo in gozdarstvo;

- če obdavčitev energije ne bo vsaj presegla inflacije in če ne bo povezana s cenami CO2
na trgu emisij, bo zvodenela njena usmerjevalna funkcija;

- posledica izvzetja gospodinjstev je pomanjkanje spodbud za energetsko učinkovitost 
hiš, po drugi strani pa vključitev gospodinjstev brez socialnih korekcijskih 
mehanizmov vodi v pomanjkanje energije, zlasti pri najranljivejših skupinah ljudi;

- biomasa sama na sebi ni CO2 nevtralna.

Za zaključek bi želela pripravljavka mnenja izraziti podporo predlogu Komisije, saj gre za 
zelo pomemben korak v pravo smer, toda s sprejetjem nekaterih prilagoditev ter črtanjem 
nekaterih izvzetij in izjem je mogoče doseči še boljše rezultate.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 
obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Zaradi 
pravičnosti in ustvarjanja enakih pogojev 
za različne vrste tovornega prometa z 
uporabo motornih goriv bi bilo treba 
motorna in druga goriva, ki se 
uporabljajo v zračnem in pomorskem 
prometu, ustrezno obdavčiti. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev in dobrodelnih organizacij 
lahko tvorijo del socialnih ukrepov, ki jih 
opredelijo države članice. Možnost 
uporabe takšnih izjem ali zmanjšanj se
mora za namen enake obravnave 
energetskih virov razširiti na vse 
energente, ki se uporabljajo kot gorivo za 
ogrevanje in električna energija. Da bi bil 

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev in dobrodelnih organizacij bi 
pomenila izgubo pomembne spodbude za 
zmanjšanje emisij CO2 in porabe energije.
Prihodke, zbrane z obdavčitvijo energije, 
bi bilo treba uporabiti za pomoč ljudem, ki 
imajo nizke dohodke, ter za programe 
obnove socialnih stanovanj ali hiš, katerih 
prebivalci se soočajo s pomanjkanjem 
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njihov vpliv na notranji trg še naprej 
omejen, se morajo takšne izjeme in 
zmanjšanja uporabljati samo za 
neposlovne dejavnosti.

energije. V nekaterih državah članicah se 
višji stroški ogrevanja že krijejo z višjimi 
socialnimi podporami ali dodatnimi 
ukrepi socialne varnosti. Države članice 
bi morale obvezno poročati Komisiji o 
svojih ukrepih za zaščito ljudi z nizkimi 
dohodki.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2003/96/ES zavezuje države 
članice, da iz obdavčenja izvzamejo gorivo 
za plovbo v vodah Skupnosti, kakor tudi 
električno energijo, proizvedeno na krovu 
plovil, tudi kadar so slednja privezana v 
pristanišču. Poleg tega lahko države 
članice to ugodno davčno obravnavo 
razširijo na celinske plovne poti. V 
nekaterih pristaniščih obstajajo čistejše 
nadomestne možnosti pri uporabi 
električne energije z obrežja, ki pa je 
obdavčljiva. Da bi se še pred sprejetjem 
celovitejšega okvira o tej zadevi določila 
prva spodbuda za razvoj in uporabo te 
tehnologije, morajo države članice iz 
obdavčitve energije izvzeti uporabo 
obrežne električne energije na plovilih, ki 
so privezana v pristanišču. Ta izjema se 
mora uporabljati dovolj dolgo, da se 
upravljavcev pristanišč ne bi odvrnilo od 
potrebnih naložb, vendar pa mora biti 
časovno omejena na tak način, da bo 
njena delna ali celovita ohranitev 
pravočasno vsebovana v novi odločitvi.

(19) V nekaterih pristaniščih obstajajo 
čistejše nadomestne možnosti pri uporabi 
električne energije z obrežja, ki pa je 
obdavčljiva. Da bi se še pred sprejetjem 
celovitejšega okvira o tej zadevi določila 
prva spodbuda za razvoj in uporabo te 
tehnologije, morajo države članice iz 
obdavčitve energije izvzeti uporabo 
obrežne električne energije na plovilih, ki 
so privezana v pristanišču. Ta izjema se 
mora uporabljati dovolj dolgo, da se 
upravljavcev pristanišč ne bi odvrnilo od 
potrebnih naložb.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič. 
Preučitev navedene možnosti je razkrila, 
da bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 
povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. Kar 
zadeva obdavčitev CO2, je treba 
obravnavo zadevnih sektorjev uskladiti s 
pravili, ki se uporabljajo za industrijske 
sektorje.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES, ob upoštevanju tako njihovega 
prispevka k ravnovesju CO2 kot tudi nižje 
energijske vsebnosti na količinsko enoto v 
primerjavi z nekaterimi konkurenčnimi 
fosilnimi gorivi. Zato je treba določbe iz 
Direktive 2003/96/ES, ki omogočajo 
zmanjšanja ali izjeme za navedena goriva, 

(21) Splošna pravila, ki jih uvaja ta 
direktiva, upoštevajo značilnosti goriv, ki 
bodisi so biomasa ali so pridobljena iz 
biomase in ki so skladna s trajnostnimi 
merili, določenimi v členu 17 Direktive 
2009/28/ES, ob upoštevanju tako njihovega 
prispevka k ravnovesju CO2 kot tudi nižje 
energijske vsebnosti na količinsko enoto v 
primerjavi z nekaterimi konkurenčnimi 
fosilnimi gorivi. Zato je treba določbe iz 
Direktive 2003/96/ES, ki omogočajo 
zmanjšanja ali izjeme za navedena goriva, 
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srednjeročno odstraniti. V vmesnem 
obdobju je treba zagotoviti, da se bodo te 
določbe uporabljale v skladu s splošnimi 
pravili, ki jih ta direktiva uvaja. Pri 
biogorivih in tekočih biogorivih, 
opredeljenih v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, naj bi zato države članice 
uporabljale dodatne davčne ugodnosti le, 
če izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 
17 navedene direktive.

srednjeročno odstraniti. V vmesnem 
obdobju je treba zagotoviti, da se bodo te 
določbe uporabljale v skladu s splošnimi 
pravili, ki jih ta direktiva uvaja. Pri 
biogorivih in tekočih biogorivih, 
opredeljenih v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES, naj bi zato države članice 
uporabljale dodatne davčne ugodnosti le, 
če izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 
17 navedene direktive. To izjemo bi bilo 
treba dodatno omejiti v skladu z 
določbami Direktive 2009/28/ES o 
zmanjševanju emisij CO2. To bi pomenilo, 
da bi morala izjema pri obdavčitvi CO2 za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki zagotavljajo vsaj 35-odstotni 
prihranek emisij toplogrednih plinov, 
veljati zgolj do konca leta 2016. Od leta 
2017 bi morala biti mejna vrednost 50 %, 
od leta 2018 pa že 60 %.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

(28) Komisija mora vsaka tri leta, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora 
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 
ki se uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Seznam sektorjev oziroma 
podsektorjev, v katerih obstaja po ocenah 
znatno tveganje premestitve emisij CO2, se 
mora redno pregledovati zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) doda se naslednji odstavek:
„1a. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 predstavi predlog za vključitev 
najnižje davčne stopnje za jedrske gorivne 
palice, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
električne energije, v to direktivo ter za 
uvrstitev jedrskih gorivnih palic med 
energente iz odstavka 1 tega člena.“

Or. en

Obrazložitev

Ta pregled direktive o obdavčitvi energije ne obravnava vprašanja jedrskih goriv, čeprav 
zunanji dejavniki, povezani z uporabo jedrske energije, tveganje zaradi morebitnih jedrskih 
nesreč ter zahteva po enakih pogojih za različne vire energije upravičujejo vključitev najnižje 
davčne stopnje za jedrske gorivne palice v to direktivo. Ta najnižja davčna stopnja bi morala 
biti skladna s finančnimi prednostmi jedrske energije zaradi podražitev električne energije, ki 
so posledica sistema EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
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določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2020.

V prvem pododstavku se vsaka uporaba, za 
katero je v preglednicah A, B oziroma C 
Priloge I opredeljena najnižja raven 
obdavčitve, šteje za eno samo uporabo.

V prvem pododstavku se vsaka uporaba, za 
katero je v preglednicah A oziroma C 
Priloge I opredeljena najnižja raven 
obdavčitve, šteje za eno samo uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, zakaj se t. i. tehnična nevtralnost ne bi začela uporabljati pred letom 2023. Pot za 
doseganje tega cilja je že utrta, zato je nevtralnost brez težav mogoče uresničiti že leta 2020.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b a 
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednji odstavek:
„4a. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
CO2 iz te direktive se od 1. julija 2016 
prilagodijo vsaka tri leta zaradi 
upoštevanja sprememb v tržnih cenah 
CO2.
Pri vsaki posodobitvi je treba najnižjo 
stopnjo obdavčitve CO2 uskladiti z 
dejanskimi cenami ogljika v okviru 
sistema za trgovanje z dovoljenji za 
emisije toplogrednih plinov.
Komisija vključi tehnične zahteve o tem, 
kako zagotoviti takšno uskladitev, v 
poročilo, ki ga mora oddati do konca leta 
2015 v skladu s členom 29.
Komisija objavi tako pridobljene najnižje 
ravni obdavčitve C02 v Uradnem listu 
Evropske unije.
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Obrazložitev

Najnižja davčna stopnja za CO2 bi morala biti usklajena s ceno ogljika v okviru sistema 
trgovanja z emisijami, s čimer bi preprečili realno zmanjšanje pomena tistega dela davčne 
stopnje, ki se nanaša na CO2. Glede na negotovost razvoja cen ogljika v okviru sistema 
trgovanja z emisijami po letu 2013 je treba vzpostaviti varovalo in ustvariti predvidljive 
pogoje za vse zasebne in javne akterje, ki so zainteresirani v naložbe v zmanjševanje emisij, 
izboljšanje energetske učinkovitosti in prihranke energije.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b b (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) doda se naslednji odstavek:
„4b. Komisija v primeru bistvene 
spremembe evropskih ciljev glede emisij 
C02 v treh mesecih od datuma, ko je 
sprejeta odločitev o takšni bistveni 
spremembi ciljev, predstavi poročilo o 
možnih prilagoditvah te direktive, ki so 
potrebne za izpolnjevanje novih ciljev. 
Svet v treh mesecih od datuma, ko 
Komisija predstavi poročilo, odloči, ali se 
najnižja stopnja obdavčitve C02 ustrezno 
prilagodi.

Or. en

Obrazložitev

Če bi ravni zmanjšanja emisij CO2 določili višje kot sedanjih 20 % do leta 2020, bi bilo treba 
s prilagoditvijo najnižje stopnje obdavčitve CO2 v tej direktivi podpreti novi cilj zmanjšanja.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/96/ES
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V členu 8 se odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim:

(7) Člen 8 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih gospodarskih dejavnosti, za katere veljajo določbe o obdavčitvi 
energije, ter da ne bi zamudili priložnosti glede zmanjševanja emisij CO2 in porabe energije v 
smislu spodbud, naštete dejavnosti ne bi smele biti izvzete.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) točka (b) se črta.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih vrst prometa, ter da ne bi zamudili priložnosti glede 
zmanjševanja emisij CO2 in porabe energije v smislu spodbud, naštete dejavnosti ne bi smele 
biti izvzete.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a - točka ii b (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iib) točka (c) se črta.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih vrst prometa, ter da ne bi zamudili priložnosti glede 
zmanjševanja emisij CO2 in porabe energije v smislu spodbud, naštete dejavnosti ne bi smele 
biti izvzete.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a - točka iii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) do 31. decembra 2020 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v pristaniščih.

(e) električna energija, ki se neposredno 
zagotavlja plovilom, privezanim v 
pristaniščih.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v pristanišča in ladje, ki plovilom omogočajo priključitev v električno omrežje na 
pomolu, so obsežne, zato ne bi smeli omejiti trajanja izvzetja, če želimo doseči večje število
tovrstnih pobud v evropskih pristaniščih v prihodnjih letih. Naložbe bi bile vprašljive, če bi 
dopustili možnost obdavčitve takšne električne energije po letu 2021.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka  a - točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) točki (h) in (i) se nadomestita: (i) točka (h) se črta, točka (i) pa se 
nadomesti:

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje vseh gospodinjstev bi pomenilo, da smo izgubili pomembno spodbudo za zmanjšanje 
emisij CO2 in porabe energije. Prihodke, zbrane s temi davki, bi bilo treba uporabiti za 
pomoč ljudem, ki imajo nizke dohodke, ali za programe obnove socialnih stanovanj ali hiš, 
katerih prebivalci se soočajo s pomanjkanjem energije. V nekaterih državah članicah se višji 
stroški ogrevanja že krijejo z višjimi socialnimi podporami ali dodatnimi ukrepi socialne 
varnosti. Države članice bi morale obvezno poročati Komisiji o svojih ukrepih za zaščito ljudi 
z nizkimi dohodki.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a - točka i a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) točka (j) se črta.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih sektorjev, ter da ne bi zamudili priložnosti glede zmanjševanja 
emisij CO2 in porabe energije v smislu spodbud, našteti sektorji ne bi smeli biti izvzeti.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a - točka i b (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ib) točka (k) se črta.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih sektorjev, ter da ne bi zamudili priložnosti glede zmanjševanja 
emisij CO2 in porabe energije v smislu spodbud, našteti sektorji ne bi smeli biti izvzeti.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) doda se naslednji odstavek:
„1a. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1, 
je najmanj 35 %. Od 1. januarja 2017 je 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1, 
najmanj 50 %. Od 1. januarja 2018 je ta 
prihranek najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati 1. januarja 2017 ali pozneje.“

Or. en
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Obrazložitev

Izvzetje iz obdavčitve CO2 je zaenkrat omejeno na goriva, ki so skladna s trajnostnimi merili v 
direktivi o obnovljivih virih energije. Predlagamo dodatno omejitev te izjeme v skladu z 
Direktivo 2009/28/ES o zmanjševanju emisij CO2. To bi pomenilo, da bi morala izjema pri 
obdavčitvi CO2 za pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki zagotavljajo vsaj 35-
odstotni prihranek emisij toplogrednih plinov, veljati zgolj do konca leta 2016. Od leta 2017 
bi morala biti mejna vrednost 50 %, od leta 2018 pa že 60 %.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim: (b) Odstavek 3 se črta.

„3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven splošne obdavčitve porabe energije, 
vključno s stopnjo nič, za porabo 
energentov in električne energije, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniških dejavnostih ter v gozdarstvu. 
Za upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske 
učinkovitosti, ki je na splošno 
enakovredna tisti, ki bi bila dosežena, če 
bi se upoštevale standardne najnižje 
stopnje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih gospodarskih dejavnosti, za katere veljajo določbe o obdavčitvi 
energije, ter da ne bi zamudili priložnosti glede zmanjševanja emisij CO2 in porabe energije v 
smislu spodbud, naštete dejavnosti ne bi smele biti izvzete.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 a* – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Do 1. januarja 2023 lahko države članice, 
brez poseganja v odstavek 5 tega člena, 
uporabijo izjemo ali znižano stopnjo 
splošne obdavčitve porabe energije pod 
davčnim nadzorom za obdavčljive 
proizvode iz člena 2 te direktive, kadar so 
takšni proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo 
enega ali več naslednjih proizvodov in 
kadar so – v primeru biogoriv in tekočih 
biogoriv, opredeljenih v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES – ti proizvodi 
skladni s trajnostnimi merili iz člena 17 
navedene direktive:

„Do 1. januarja 2020 lahko države članice, 
brez poseganja v odstavek 5, uporabijo 
izjemo ali znižano stopnjo splošne 
obdavčitve porabe energije pod davčnim 
nadzorom za obdavčljive proizvode iz 
člena 2 te direktive, kadar so takšni 
proizvodi sestavljeni iz ali vsebujejo enega 
ali več naslednjih proizvodov in kadar so –
v primeru biogoriv in tekočih biogoriv, 
opredeljenih v členu 2(h) in (i) Direktive 
2009/28/ES – ti proizvodi skladni s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
direktive. Poleg tega znaša prihranek 
emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upošteva za namene te 
direktive, najmanj 35 %. Prihranek emisij 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv od 1. januarja 2017 znaša vsaj 
50 %. Od 1. januarja 2018 je ta prihranek 
najmanj 60 % za pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva, proizvedena v 
obratih, ki so začeli obratovati 1. januarja 
2017 ali pozneje.“

* Op.: odstavek je v predlogu Komisije 
napačno oštevilčen z (1).

Or. en

Obrazložitev

Datum prenehanja davčnih izjem in/ali znižanih stopenj je določen prepozno in bi ga bilo 
treba znova preučiti in določiti v skladu s sedanjo politiko EU 20–20–20. Predlagamo tudi 
dodatno omejitev te izjeme v skladu z Direktivo 2009/28/ES o zmanjševanju emisij CO2
(postopni prihranki emisij toplogrednih plinov 2013–2017–2018).
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2003/96/ES
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Bolgarija, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 
Romunija in Slovaška lahko za uporabe iz 
členov 8 in 9 uporabijo prehodno obdobje 
do 1. januarja 2021 za namen uvedbe 
obdavčitve CO2. Če se Unija odloči, da je 
treba ravni emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 zmanjšati za več kot 20 % v 
primerjavi z ravnmi, doseženimi leta 1990, 
Komisija pregleda uporabo teh prehodnih 
obdobij in, če je primerno, predstavi 
predlog za namen njihovega skrajšanja 
in/ali spremembe najnižjih ravni 
obdavčitve CO2, kot je določeno v Prilogi 
I.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predvideno prehodno obdobje za prehod na novo metodo obdavčitve z elementom, ki se 
nanaša na CO2, je dovolj dolgo.  Sploh ni potrebe po izvzetju navedenih držav članic. Ne bi 
smeli ustvariti novih izkrivljanj na notranjem trgu. Poleg tega te države tvegajo tudi, da bodo 
zaostale pri svojem prehodu v okolju prijaznejše gospodarstvo, če bodo spodbude za 
energetsko učinkovitost in inovacije pri varčevanju z energijo uvedene kasneje kot v ostalih 
državah članicah EU.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 Vsaka tri leta in prvič do konca leta 2015 
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Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
njeno spremembo.

Or. en

Obrazložitev

Za hitro vključitev novega razvoja in tehnoloških dosežkov ter za spremljanje razvoja na trgu 
z ogljikom bi bilo treba davčne stopnje preverjati in po potrebi spremeniti vsaka tri leta.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica A – stolpec 2 – vrstice 2 do 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Obrazložitev
Komisija je v svoji presoji učinkov napovedala, da se bodo ob predlagani začetni stopnji 
davka na CO2 v znesku 20€/tCO2 emisije CO2 v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja 
z emisijami, do leta 2020 zmanjšali za 4 %. Takšno zmanjšanje kot posledica direktive o 
obdavčitvi energije očitno ne zadostuje. Ustrezno modeliranje že obstaja in je pokazalo, 
katera davčna stopnja je potrebna za dosego tega cilja. Izkazalo se je, da je ta stopnja še višja 
od predlagane stopnje 30€/tCO2, vendar se zdi 30€ razumna začetna stopnja.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednica z naslovom Najnižje ravni 
obdavčitve, ki se uporabljajo od 
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1. januarja 2013 za pogonska goriva za 
namene iz člena 8(2) se črta.

Or. en

Obrazložitev

Ker predlagamo izbris člena 8, ki vsebuje sklicevanje na tabelo B, bi bilo treba izbrisati tudi 
tabelo B.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica C– stolpec 2 - vrstice 1 do 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Obrazložitev
Komisija je v svoji presoji učinkov napovedala, da se bodo ob predlagani začetni stopnji 
davka na CO2 v znesku 20€/tCO2 emisije CO2 v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja 
z emisijami, do leta 2020 zmanjšali za 4 %. Takšno zmanjšanje kot posledica direktive o 
obdavčitvi energije očitno ne zadostuje. Ustrezno modeliranje že obstaja in je pokazalo, 
katera davčna stopnja je potrebna za dosego tega cilja. Izkazalo se je, da je ta stopnja še višja 
od predlagane stopnje 30€/tCO2, vendar se zdi 30€ razumna začetna stopnja.


