
AD\891230PL.doc PE473.711v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2011/0092(CNS)

7.2.2012

OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 
2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Béla Kovács



PE473.711v02-00 2/21 AD\891230PL.doc

PL

PA_Legam



AD\891230PL.doc 3/21 PE473.711v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnym celem wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE 
w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej „dyrektywa w sprawie podatku 
energetycznego”) jest restrukturyzacja sposobu opodatkowania energii, tak aby pomóc w 
przejściu do gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla i wysokiej efektywności 
energetycznej oraz uniknąć problemów na rynku wewnętrznym. Celem wniosku jest 
zagwarantowanie jednolitego traktowania źródeł energii, zapewnienie dostosowanych ram 
opodatkowania energii odnawialnej oraz zapewnienie ram wykorzystywania opodatkowania 
emisji dwutlenku węgla.

W tym celu zmieniona dyrektywa w sprawie podatku energetycznego proponuje podzielenie 
minimalnej stawki opodatkowania produktów energetycznych na dwie części:

1. opodatkowanie związane z emisjami CO2, opierające się na emisjach CO2 produktu 
energetycznego, w wysokości 20 EUR za tonę CO2;

2. ogólne opodatkowanie zużycia energii w oparciu o zawartość energii mierzoną w GJ, 
niezależnie od produktu energetycznego.

Stanowisko sprawozdawcy:

Sprawozdawca ITRE zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje ogólne cele proponowanej 
zmiany dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, w szczególności zamiar ściślejszego 
dostosowania dyrektywy do celów UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu. Sprawozdawcę 
niepokoi jednak możliwy wpływ wniosku na uznaniowy charakter wyboru koszyka 
energetycznego przez państwa członkowskie zgodnie z zasadami traktatu lizbońskiego. 
Wniosek będzie miał poważne konsekwencje dla autonomii systemów podatku 
energetycznego w państwach członkowskich oraz dla przedsiębiorstw działających na rynku 
energetycznym. Działanie na szczeblu UE powinno zatem zostać szczegółowo uzasadnione i 
być spójne z proponowaną podstawą prawną. 

Sprawozdawca podkreśla, że ocena skutków nie zawiera „szczegółowego stwierdzenia” 
umożliwiającego ocenę zgodności z zasadą pomocniczości (i proporcjonalności) zgodnie z 
wymogiem zawartym w art. 5 Protokołu (nr 2).  Przedmiot niniejszego wniosku wchodzi w 
zakres wspólnych kompetencji Unii i państw członkowskich, dlatego sprawozdawca pragnie 
odnotować, że proponowana zmiana dyrektywy w sprawie podatku energetycznego nie 
ogranicza się we wszystkich aspektach do tego co konieczne do realizacji celów, a w każdym 
razie decyzje powinny być podejmowane jak najbliżej obywateli UE. Wyjście z tego 
założenia nie powinno być traktowane jako rzecz oczywista, lecz należy je uzasadnić w 
sposób wystarczająco szczegółowy i jasny, aby obywatele UE byli w stanie zrozumieć 
czynniki jakościowe i ilościowe prowadzące do wniosku, iż działanie na szczeblu UE jest 
konieczne. 

Sprawozdawcę niepokoją również ewentualne skutki gospodarcze i społeczno-gospodarcze 
proponowanego przeglądu dyrektywy w sprawie podatku energetycznego.
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Sprawozdawca podkreśla, że jakiekolwiek środki związane ze zmianą obecnej dyrektywy 
powinny po pierwsze zostać dogłębnie przeanalizowane pod względem wpływu na 
gospodarki poszczególnych państw członkowskich, a po drugie przegląd dyrektywy w 
sprawie podatku energetycznego powinien proponować elastyczne i realne rozwiązania 
przystosowane do gospodarek poszczególnych państw. Sprawozdawca przypomina również, 
że konieczne są realne okresy przejściowe.

Sprawozdawca wyraża ubolewanie, że wniosek Komisji w niewystarczający sposób 
uwzględnił politykę przemysłową. Przegląd dyrektywy w sprawie podatku energetycznego 
przewiduje wspólny podatek energetyczny określany na podstawie zawartości energetycznej 
paliw, co będzie wymagać istotnych zmian w poziomach opodatkowania różnych źródeł 
energii w większości państw członkowskich. Ważne jest, aby przeanalizować wpływ na 
wszystkie gałęzie przemysłu i sektory działalności gospodarczej, tak aby zagwarantować 
europejską konkurencyjność. Przegląd dyrektywy w sprawie podatku energetycznego nie 
powinien prowadzić do zaburzeń rynkowych w wyniku redukcji zatrudnienia. Należy również 
zapewnić spójność z innymi obszarami polityki. 

Minimalne stawki zostały określone po raz ostatni w 2003 r. i sprawozdawca przyznaje, że są 
podstawy do ich zmiany, aby uwzględnić nagromadzoną inflację. Zdaniem sprawozdawcy 
należy również dopilnować, aby stawki te nadal zapewniały skuteczne ramy dla jednolitego 
rynku, uwzględniające również wpływ różnych paliw na środowisko. Sprawozdawca 
odnotowuje jednak, że automatyczna indeksacja stawek minimalnych pozbawiłaby państwa 
członkowskie kontroli nad poziomem unijnych stawek minimalnych w przyszłości. 
Sprawozdawca obawia się również, że wdrożenie dyrektywy, w wersji proponowanej przez 
Komisję Europejską, spowoduje wzrost cen na przykład węgla, gazu ziemnego, oleju 
opałowego i oleju napędowego i przyniesie bezpośrednie negatywne skutki społeczne ze 
względu na wzrost cen ogrzewania i kosztów wytwarzanych produktów ponoszonych przez 
użytkowników końcowych. Automatyczna indeksacja ogólnego podatku od zużycia energii 
mogłaby narazić użytkowników końcowych na nieuzasadnione i nieproporcjonalne 
utrudnienia. Sprawozdawca przypomina, że ceny paliw już i tak znacznie wzrosły w ostatnich 
latach. 

Sprawozdawca obawia się, że ograniczony margines elastyczności pozostawiony państwom 
członkowskim w proponowanym przeglądzie dyrektywy w sprawie podatku energetycznego 
spowoduje wzrost kosztów energii i paliwa w takich sektorach jak rolnictwo, ogrodnictwo, 
hodowla ryb oraz leśnictwo.

Zdaniem sprawozdawcy należy pozostawić państwom członkowskim możliwość określenia 
struktury podatków krajowych, a także różnic pomiędzy krajowymi stawkami podatku od 
produktów energetycznych. Sprawozdawca przypomina, że prawodawstwo dotyczące jakości 
powietrza w Europie oraz CO2 wymaga ogromnych inwestycji i dlatego, na przykład, 
zróżnicowane stawki podatkowe od oleju napędowego i benzyny powinny nadal stanowić 
zachętę podatkową do używania oleju napędowego jako technologii wydajniejszej 
energetycznie oraz oszczędniejszej pod względem emisji CO2 niż benzyna. Podatek od oleju 
napędowego nie powinien zatem być wyższy niż podatek od benzyny. 

POPRAWKI
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Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W interesie neutralności
technologicznej minimalne poziomy 
opodatkowania powinny obowiązywać dla 
wszystkich produktów energetycznych 
przeznaczonych do danego zastosowania.
Takie same stawki opodatkowania 
krajowego nie są niezbędne w przypadku
polityki energetycznej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 

skreślony
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zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

Poprawka 3

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) 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 
należy zatem skreślić.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Każdą reformę opodatkowania 
energii należy przeprowadzać tak, aby 
dopilnować, by sektory, które nie są objęte 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji nie znalazły się w mniej korzystnym 
położeniu w porównaniu z sektorami 
objętymi tym systemem.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) W przypadku gazu płynnego (LPG)
wykorzystywanego jako paliwo silnikowe
korzyści w postaci niższych minimalnych 
poziomów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii lub możliwości zwolnienia
takiego paliwa z opodatkowania nie są już 
uzasadnione, w szczególności w świetle 
konieczności zwiększania udziału 
rynkowego odnawialnych źródeł energii, a 
zatem powinny zostać uchylone w 
perspektywie średnioterminowej.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają podatki 
na produkty energetyczne i energię 
elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie nakładają podatki 
na produkty energetyczne i energię 
elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
zapewniając dostarczanie produktów i 
usług po przystępnej cenie, tak aby 
wyeliminować grożące obywatelom 
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ubóstwo energetyczne. W tym celu 
Komisja przeprowadza oceny wpływu.

Uzasadnienie

Głównym celem Unii Europejskiej jest zapewnienie dobrobytu swoim obywatelom.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) – podpunkt i
Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) objętych kodami CN od 2909 19 10 i 
3824 90 91;

h) objętych kodami CN od 2909 19 10, 
3824 90 91 i 3824 90 97;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) – podpunkt ii
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) objętych kodami CN 2909 19 90, 3823 
19 90 i 3824 90 97, jeśli są one 
przeznaczone do stosowania jako paliwo 
do ogrzewania lub paliwo silnikowe.

j) objętych kodami CN 2909 19 90 i 3823 
19 90, jeśli są one przeznaczone do 
stosowania jako paliwo do ogrzewania lub 
paliwo silnikowe.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) energii elektrycznej wykorzystywanej 
do pompowania wody w celu prowadzenia 
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irygacji;

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: skreślony

Uzasadnienie

Przepis ten narusza zasadę pomocniczości, ponieważ ogranicza swobodę państw 
członkowskich w zakresie ustalania polityki budżetowej.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony 

Uzasadnienie

Zob. punkt 12 preambuły.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii 
ustanowione w niniejszej dyrektywie
podlegają dostosowaniu co trzy lata 
począwszy od dnia 1 lipca 2016 r., tak by 
uwzględniały zmiany zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Uzasadnienie

Przepis ten narusza zasadę pomocniczości, ponieważ ogranicza swobodę państw 
członkowskich w zakresie ustalania polityki budżetowej.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b) 
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne poziomy podlegają 
automatycznemu dostosowaniu poprzez 
podwyższenie lub obniżenie kwoty bazowej 
w euro o wskaźnik procentowej zmiany 
indeksu w poprzednich trzech latach 
kalendarzowych. Jeżeli zmiana 
procentowa w czasie od ostatniego 
dostosowania jest niższa niż 0,5 %, 
dostosowania nie dokonuje się.”.

skreślony

Uzasadnienie

Automatyczna indeksacja stawek minimalnych pozbawiłaby państwa członkowskie kontroli 
nad poziomem unijnych stawek minimalnych w przyszłości.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 – litera a)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pod warunkiem przestrzegania 
minimalnych poziomów opodatkowania
przewidzianych niniejszą dyrektywą, w 
następujących przypadkach państwa 
członkowskie mogą stosować, pod kontrolą 
fiskalną, zróżnicowane stawki ogólnego 
opodatkowania zużycia energii:

Pod warunkiem przestrzegania 
minimalnych poziomów opodatkowania
ustalonych zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
w następujących przypadkach państwa 
członkowskie mogą stosować, pod kontrolą 
fiskalną, zróżnicowane stawki ogólnego 
opodatkowania zużycia energii:

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6  – wprowadzenie



PE473.711v02-00 12/21 AD\891230PL.doc

PL

Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: (6) Artykuł 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza przepisami ogólnymi określonymi w 
dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad 
dotyczących podatku akcyzowego, 
uchylającej dyrektywę 92/12/EWG(*) 
dotyczącymi zwolnionych zastosowań 
produktów podlegających opodatkowaniu, 
i bez uszczerbku dla innych przepisów 
Unii, państwa członkowskie, na warunkach 
ustanowionych przez nie w celu 
zapewnienia prawidłowego i prostego 
stosowania takich zwolnień oraz 
zapobiegania jakimkolwiek przypadkom 
unikania lub uchylania się od 
opodatkowania lub nadużyciom 
podatkowym, zwalniają z opodatkowania 
następujące produkty:

1. Poza przepisami ogólnymi określonymi 
w dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych 
zasad dotyczących podatku akcyzowego, 
uchylającej dyrektywę 92/12/EWG(*) 
dotyczącymi zwolnionych zastosowań 
produktów podlegających opodatkowaniu, 
i bez uszczerbku dla innych przepisów 
Unii, państwa członkowskie, na warunkach 
ustanowionych przez nie w celu 
zapewnienia prawidłowego i prostego 
stosowania takich zwolnień oraz 
zapobiegania jakimkolwiek przypadkom
ubóstwa energetycznego, unikania lub 
uchylania się od opodatkowania lub 
nadużyciom podatkowym, zwalniają z 
opodatkowania następujące produkty:

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) dodaje się literę w brzmieniu:
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„ba) do dnia 1 stycznia 2023 r. energia 
elektryczna wykorzystywana do ładowania 
elektrycznych i hybrydowych pojazdów 
przeznaczonych do transportu 
drogowego.”

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego i gazu płynnego 

(i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego, biogazu i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne
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wykorzystywanych jako materiały pędne; oraz gazu płynnego wykorzystywanego 
jako paliwo;

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dodaje się punkt w brzmieniu:
„(la) stosowanego w transporcie gazu 
ziemnego i biometanu przynajmniej do 
czasu, gdy udział odnawialnych źródeł 
energii wykorzystywanych w sektorze 
transportu nie wzrośnie do poziomu 10%. 
Komisja w sposób ciągły dokonuje 
przeglądu trendów rynkowych i w 
odpowiednim czasie przedkłada 
adekwatny wniosek ustawodawczy.” 

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu: skreślony
„Litery od a) do e) oraz lit. g) obowiązują 
tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.”.
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Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Należy umożliwić państwom członkowskim stosowanie również w przyszłości w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb oraz leśnictwa poziomu opodatkowania 
obniżonego do zera.

Poprawka 24

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

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 

1. 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 
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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:

większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów,
lub, 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 lub, w odniesieniu do paliwa, 
tak długo, jak ich udział w rynku 
pozostaje poniżej poziomu 5%:

Poprawka 25

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 w załączniku I.

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 2030 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 dotyczący obniżenia
minimalnych poziomów opodatkowania 
związanego z emisjami CO2, dokonując 
porównania z poziomami określonymi w 
załączniku I.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 5, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 5, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat.

Poprawka 27

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

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 pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz wpływu jej 
stosowania na gospodarkę Unii i dobrobyt 
obywateli Unii. Jeżeli w wyniku 
sprawozdania stwierdzona zostanie 
konieczność wprowadzenia poprawek do 
niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawi 
odpowiedni wniosek.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
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podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Komisja uwzględnia 
w swoim sprawozdaniu prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość minimalnych 
poziomów opodatkowania i szersze cele 
Traktatu.

podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Komisja uwzględnia 
w swoim sprawozdaniu wpływ na ceny 
towarów i usług oraz na ubóstwo 
energetyczne ludności w państwach 
członkowskich, prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość minimalnych 
poziomów opodatkowania i szersze cele 
Traktatu oraz powodzenie działań 
mających na celu wykorzystanie 
dochodów podatkowych do zwiększenia 
efektywności energetycznej w danych 
sektorach.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela A – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami CO2

1 stycznia 2013 r. 1 stycznia 2013 r.

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela A – kolumna 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne opodatkowanie zużycia energii skreślona
1 stycznia 2018 r.
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela A – wiersz 7

Tekst proponowany przez Komisję
Gaz ziemny

Kody CN 
2711 11 00 oraz 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ

Poprawka
Gaz ziemny

Kody CN 
2711 11 00 oraz 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela B – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela C – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2
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