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Pozměňovací návrh 13
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zdanění v souvislosti s emisemi CO2
může být pro členské státy nákladově 
efektivním způsobem, jak dosáhnout 
snížení emisí skleníkových plynů, které je 
nezbytné podle rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 
23. dubna 2009 o úsilí členských států 
snížit emise skleníkových plynů, aby byly 
splněny závazky Společenství v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020, pokud jde o zdroje, na něž se 
nevztahuje systém Unie podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES . Vzhledem k možné úloze 
zdanění v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné 
fungování vnitřního trhu společná pravidla 
týkající se tohoto zdanění.

(3) Zdanění v souvislosti s emisemi CO2 je 
pro členské státy nákladově efektivním 
způsobem, jak dosáhnout snížení emisí 
skleníkových plynů, které je nezbytné 
podle rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 406/2009/ES ze dne 23. dubna 
2009 o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020, 
pokud jde o zdroje, na něž se nevztahuje 
systém Unie podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 
13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství 
a o změně směrnice Rady 96/61/ES . 
Vzhledem k možné úloze zdanění 
v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné 
fungování vnitřního trhu společná pravidla 
týkající se tohoto zdanění.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 

(6) Každý z těchto prvků musí být 
vypočítán na základě objektivních kritérií, 
která umožňují stejné zacházení 
s jednotlivými zdroji energie. Pro účely 
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zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo 
přihlížet k emisím CO2 způsobeným 
používáním jednotlivých dotčených 
energetických produktů, a to podle 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES . Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů 
a elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS . V 
této souvislosti je nutno vzít v úvahu 
ekologické přínosy biomasy nebo 
produktů vyrobených z biomasy. Tyto 
produkty by měly být zdaněny na základě 
emisních faktorů CO2 stanovených 
v rozhodnutí 2007/589/ES pro biomasu 
nebo produkty vyrobené z biomasy a jejich 
energetického obsahu uvedeného v příloze 
III směrnice 2009/28/ES. Zdaleka 
nejdůležitější dotčenou kategorií jsou
biopaliva a biokapaliny definované v čl. 2 
písm. h) a i) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. 
dubna 2009 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Jelikož ekologické 
přínosy těchto produktů se liší v závislosti 
na tom, zda splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 uvedené směrnice, 
měly by se konkrétní referenční hodnoty 
pro biomasu a produkty vyrobené 
z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato 
kritéria splněna.

zdanění paliva nepocházejícího z biomasy 
v souvislosti s CO2 by se mělo přihlížet 
k emisím CO2 způsobeným používáním 
jednotlivých dotčených energetických 
produktů, a to podle referenčních emisních 
faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 
Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 
2007, kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES . Pro účely všeobecného 
zdanění spotřeby energie by se mělo 
přihlížet k energetickému obsahu 
jednotlivých energetických produktů 
a elektřiny, jak je uveden ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách a 
o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS . U 
biomasy, biopaliv a biokapalin, které 
definuje čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a jež nesplňují 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 
uvedené směrnice, použijí členské státy 
referenční emisní faktor CO2 pro obdobné 
palivo nebo pohonnou hmotu, pro něž 
jsou minimální úrovně zdanění stanoveny 
v této směrnici.

Or. en
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Odůvodnění

Členským státům by nemělo být bráněno v tom, aby uplatnily zdanění emisí CO2 na palivo 
z biomasy, za předpokladu, že zdanění zohlední celkový životní cyklus emisí CO2, včetně 
výroby, rafinace, dopravy a využívání těchto paliv. Nemělo by to platit pouze pro biopaliva 
a biokapaliny, ale i pro paliva pocházející z pevné biomasy.

Pozměňovací návrh 15
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto zdanění by se mělo uplatňovat na 
všechna použití energetických produktů 
způsobujících emise CO2 (včetně použití 
pro jiné účely než topení) v zařízeních ve 
smyslu zmíněné směrnice, pokud se na 
dotyčné zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 
systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nemělo by se zdanění 
v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu 
v zařízeních, na něž se vztahuje systém 
Unie podle uvedené směrnice.

(7) Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo 
být přizpůsobeno fungování směrnice 
2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. 
Toto zdanění by se mělo uplatňovat na 
všechna použití energetických produktů 
způsobujících emise CO2 (včetně použití 
pro jiné účely než topení) v zařízeních ve 
smyslu zmíněné směrnice, pokud se na 
dotyčné zařízení nevztahuje systém pro 
obchodování s emisemi podle uvedené 
směrnice. Jelikož by však kumulativní 
uplatňování obou nástrojů neumožnilo 
další snižování emisí pod úroveň, které již 
bylo dosaženo prostřednictvím samotného 
systému pro obchodování s emisemi, nýbrž 
by pouze zvýšilo celkové náklady na toto 
snižování, nemělo by se zdanění 
v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu 
v zařízeních, na něž se vztahuje systém 
Unie podle uvedené směrnice a k nimž 
nebyly povolenky přiděleny bezplatně.

Or. en

Odůvodnění

Z daně z uhlíku by měla být osvobozena odvětví, jimž nejsou povolenky přidělovány bezplatně.
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Pozměňovací návrh 16
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 
platit stejné minimální úrovně zdanění 
pro všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě potřeby je 
nutno stanovit přechodná období za 
účelem vyrovnání těchto úrovní.

(8) Máme-li postupně přecházet od 
využívání fosilních paliv na paliva 
šetrnější k životnímu prostředí, měly by 
být zavedeny daňové pobídky, které 
podpoří postupný nárůst využívání 
šetrnějších energetických produktů 
a postupů výroby elektřiny. Při určování 
daňové sazby pro fosilní a nefosilní paliva 
a pro každý energetický produkt v jedné 
z těchto kategorií je tedy nutné spravedlivě 
uplatňovat zásadu proporcionality. Jsou-li 
v rámci této směrnice doporučeny stejné 
minimální úrovně zdanění jednak pro 
fosilní paliva a rovněž pro nefosilní 
paliva, měly by členské státy zajistit stejné 
minimální úrovně vnitrostátního zdanění 
všech dotčených produktů v kategorii 
fosilních i nefosilních paliv. Členským 
státům by měla být zaručena přechodná 
období, pokud o ně požádají, aby mohly 
dočasně využít postupného ukončování 
nebo odvětvových výjimek z oblasti 
působnosti této směrnice nebo ze lhůty, 
v níž je nutné provést směrnici do 
vnitrostátních právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu daňové neutrality by 
u každého prvku zdanění energie měly 

(8) V zájmu technologické neutrality by 
měly platit minimální úrovně zdanění pro 
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platit stejné minimální úrovně zdanění pro 
všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 
předepsány stejné minimální úrovně 
zdanění, měly by členské státy též 
z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 
úrovně vnitrostátního zdanění všech 
dotčených produktů. V případě potřeby je 
nutno stanovit přechodná období za 
účelem vyrovnání těchto úrovní.

všechny energetické produkty 
spotřebovávané pro dané použití. 
U energetické politiky nejsou nezbytné 
stejné sazby vnitrostátního zdanění.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí 
o snižování emisí skleníkových plynů mělo 
být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je nutno pro určité členské 
státy stanovit přechodná období.

(9) Minimální úrovně zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být určeny na základě 
vnitrostátních cílů členských států, které 
byly stanoveny v rozhodnutí 406/2009/ES 
o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly splněny 
závazky Unie v oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020. Jelikož 
zmíněné rozhodnutí uznává, že by úsilí 
o snižování emisí skleníkových plynů mělo 
být mezi členské státy rozděleno 
spravedlivě, je možné pro určité členské 
státy stanovit přechodná období. Tato 
období by měla být co nejkratší a rozsah 
jejich působnosti co nejmenší. Pokud se 
Unie rozhodne navýšit své cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, bude 
třeba tato období přezkoumat a upravit či 
zcela odstranit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Jelikož zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, 
musí být tržní cena emisních povolenek 
pečlivě sledována v rámci pravidelného 
přezkumu směrnice, který provádí 
Komise. Minimální úrovně všeobecného 
zdanění spotřeby energie by měly být 
v pravidelných intervalech automaticky 
sladěny s cílem zohlednit vývoj jejich 
reálné hodnoty v zájmu zachování 
stávající úrovně harmonizace sazeb; 
k snížení nestability plynoucí z cen energií 
a potravin by mělo být toto sladění
provedeno na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.

(11) Je třeba zajistit, aby minimální úrovně 
zdanění zachovaly zamýšlené účinky. 
Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie a zdanění v souvislosti 
s CO2 by měly být v pravidelných 
intervalech automaticky aktualizovány 
s cílem zohlednit vývoj jejich reálné 
hodnoty; k snížení nestability plynoucí 
z cen energií a potravin by měla být tato 
sladění provedena na základě změn 
harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen v Unii bez energií a nezpracovaných 
potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.
Avšak zdanění v souvislosti s CO2
doplňuje působnost směrnice 2003/87/ES, 
a tudíž by minimální úroveň zdanění 
v souvislosti s CO2 měla, v případě, že 
tržní cena emisních povolenek bude vyšší 
než skutečná hodnota základní úrovně 
CO2, být spíše sladěna s touto cenou. 
Mimo to, budou-li zásadním způsobem 
navýšeny cíle Unie v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů, je nutné sladit 
základní úroveň emisí CO2 s novými cíli.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 

vypouští se
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zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve 
vztahu k benzínu, jeho hlavnímu 
konkurenčnímu palivu. Článek 7 
směrnice 2003/96/ES proto stanoví první 
kroky k postupnému sladění na minimální 
úroveň zdanění vztahující se na benzín. Je 
nutné toto slaďování dokončit a postupně 
přejít k situaci, kdy jsou plynový olej 
a benzín zdaňovány ve stejné výši.

Or. fi

Pozměňovací návrh 21
Edit Herczog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve vztahu 
k benzínu, jeho hlavnímu konkurenčnímu 
palivu. Článek 7 směrnice 2003/96/ES 
proto stanoví první kroky k postupnému 
sladění na minimální úroveň zdanění 
vztahující se na benzín. Je nutné toto 
slaďování dokončit a postupně přejít 
k situaci, kdy jsou plynový olej a benzín 
zdaňovány ve stejné výši.

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 
příznivější minimální úroveň zdanění 
plynového oleje, což je výrobek původně 
zavedený k použití z větší části pro 
obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 
na nižší úrovni, narušující účinek ve vztahu 
k benzínu, jeho hlavnímu konkurenčnímu 
palivu. Článek 7 směrnice 2003/96/ES 
proto stanoví první kroky k postupnému 
sladění na minimální úroveň zdanění 
vztahující se na benzín. Je nutné toto 
slaďování dokončit a postupně přejít 
k situaci, kdy jsou plynový olej a benzín 
zdaňovány ve stejné výši. Rychlost tohoto 
postupného přecházení by se měla řídit 
intervalem, v němž lidé v členských 
státech EU průměrně mění svá vozidla.

Or. hu

Odůvodnění

Návyky, co se týče obměňování vozidel, se v jednotlivých členských státech Evropy liší, což 
platí i pro míru, v níž si to majitelé mohou dovolit. Nárůst daně z pohonných hmot, včetně 
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daně z plynového oleje, by měla odpovídat tomu, jak často jsou vozidla obměňována, aby 
spotřebitelé mohli v budoucnu reagovat na výši daně z pohonných hmot tím, že budou svá 
vozidla postupně nahrazovat, a tím vytvářet nové vzorce spotřeby, což je zároveň jeden z cílů 
této směrnice.

Pozměňovací návrh 22
Mara Bizzotto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, 
a mělo by být proto zrušeno. Ustanovení 
čl. 9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. 
Mělo by být proto zrušeno.

(13) Možnost, aby členské státy na 
používání plynového oleje jako pohonné 
hmoty k obchodním účelům uplatňovaly 
nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům by měla být 
zachována a zajištěna. Komise se vyzývá, 
aby zavedla jednotnou evropskou sazbu 
spotřební daně z plynového oleje, a tím 
skoncovala s fenoménem tankovací 
turistiky a zajistila konkurenceschopnost 
a přežití odvětví silniční dopravy, které je 
pod stále větším tlakem rostoucích cen 
ropy, a kupní sílu spotřebitelů.
Energetickou účinnost a sledování 
dopadu dopravy na životní prostředí je 
třeba zajistit skrze opatření na snižování 
emisí CO2, která jsou popsána v Bílé knize 
s názvem „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“, již 
Komise přijala dne 28. února 2011.

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, 
a mělo by být proto zrušeno. Ustanovení 
čl. 9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 
2003/96/ES povoluje určitým členským 
státům uplatňovat na topný olej nižší 
sazbu. Toto ustanovení již není slučitelné 
s řádným fungováním vnitřního trhu 
a širšími cíli Smlouvy. Mělo by proto být
zrušeno.

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, 
a mělo by být proto zrušeno. Ustanovení 
čl. 9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, toto ustanovení 
má svůj ekonomický význam, jelikož 
náklady na dopravu tvoří podstatnou část 
struktury obchodních nákladů, především 
v zemích s dlouhými cestovními 
vzdálenostmi, a mělo by tudíž zůstat 
zachováno. Ustanovení čl. 9 odst. 2 
směrnice 2003/96/ES povoluje určitým 
členským státům uplatňovat na topný olej 
nižší sazbu. Toto ustanovení již není 
slučitelné s řádným fungováním vnitřního 
trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo by proto 
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být zrušeno.

Or. fi

Pozměňovací návrh 25
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, 
a mělo by být proto zrušeno. Ustanovení čl. 
9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, 
a mělo by proto být zrušeno. K zajištění 
spravedlnosti a jednotných podmínek pro 
jednotlivé druhy nákladní dopravy 
používající pohonné hmoty by měly být 
pohonné hmoty a jiné energetické 
produkty používané v letecké a námořní 
dopravě příslušným způsobem zdaněny.
Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 
2003/96/ES povoluje určitým členským 
státům uplatňovat na topný olej nižší 
sazbu. Toto ustanovení již není slučitelné 
s řádným fungováním vnitřního trhu 
a širšími cíli Smlouvy. Mělo by proto být
zrušeno.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity by členské státy měly mít možnost uplatnit daně na 
energetické produkty používané při leteckých a námořních činnostech, děje-li se tak 
způsobem, který je v souladu s mezinárodními právními závazky v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 26
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, 
a mělo by být proto zrušeno. Ustanovení čl. 
9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 
určitým členským státům uplatňovat na 
topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 
není slučitelné s řádným fungováním 
vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 
by být proto zrušeno.

(13) Pokud jde o možnost, aby členské 
státy uplatňovaly na používání plynového 
oleje jako pohonné hmoty k obchodním 
účelům nižší úroveň zdanění než u použití 
k neobchodním účelům, zdá se, že toto 
ustanovení již není slučitelné 
s požadavkem na zvýšení energetické 
účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 
dopadem dopravy na životní prostředí, 
a mělo by proto být zrušeno. K zajištění 
spravedlnosti a jednotných podmínek pro 
jednotlivé druhy nákladní dopravy 
používající pohonné hmoty by měly být 
pohonné hmoty a jiné energetické 
produkty používané v letecké a námořní 
dopravě příslušným způsobem zdaněny.
Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 
2003/96/ES povoluje určitým členským 
státům uplatňovat na topný olej nižší 
sazbu. Toto ustanovení již není slučitelné 
s řádným fungováním vnitřního trhu 
a širšími cíli Smlouvy. Mělo by proto být
zrušeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je nutno omezit možné dopady 
zdanění v souvislosti s CO2 na náklady 
odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, 

vypouští se
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že jsou vystavena závažnému riziku úniku 
uhlíku ve smyslu čl. 10a odst. 13 směrnice 
2003/87/ES. V souladu s tím je vhodné 
stanovit odpovídající přechodná opatření, 
která by však měla rovněž zachovat 
environmentální účinnost zdanění 
v souvislosti s CO2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k malému počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není toto řešení 
opodstatněné. Členské státy by měly jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky 
náročných odvětvích, k němuž by mohlo dojít kvůli zdanění energie, kompenzovat 
prostřednictvím státní podpory.

Pozměňovací návrh 28
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Jakákoli reforma zdanění energií by 
měla zajistit, aby odvětví, na něž se 
nevztahuje systém pro obchodování 
s emisemi, nebyla znevýhodněna oproti 
odvětvím, která do tohoto systému spadají.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Zavedení elektrických a hybridních 
vozidel bude mít klíčový význam pro 
snížení závislosti odvětví dopravy na 
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palivech z neobnovitelných zdrojů, a tudíž 
by členské státy měly mít možnost po 
určitou dobu uplatnit osvobození od daně 
nebo snížení úrovně zdanění u elektřiny, 
která se využívá k nabíjení těchto vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací může být součástí sociálních 
opatření stanovených členskými státy.
Možnost uplatňovat takováto osvobození 
od daně nebo její snížení by měla být 
z důvodu rovného zacházení 
s jednotlivými zdroji energie rozšířena na 
všechny energetické produkty používané 
jako palivo a na elektřinu. S cílem zajistit, 
aby byl jejich dopad na vnitřní trh 
omezený, by se tato osvobození od daně 
a její snížení měla uplatňovat pouze na 
neobchodní činnosti.

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací by znamenalo ztrátu významné 
motivace ke snižování účtů za energii 
a spotřeby energie. Příjmy ze zdanění 
energie by měly být využívány tak, aby 
pomáhaly chránit zvláště zranitelné 
a spotřebitele s nízkými příjmy, a dále na 
programy rekonstrukce sociálního bydlení 
nebo domovů těch, pro něž jsou paliva 
cenově nedostupná. V některých 
členských státech jsou vysoké náklady na 
topení již vyrovnávány vyššími sociálními 
dávkami nebo dodatečnými sociálními 
opatřeními. Členské státy by měly mít 
povinnost informovat Komisi 
o opatřeních, kterými chrání spotřebitele 
s nízkými příjmy.

Or. en

Odůvodnění

Osvobozením všech domácností by se snížila motivace k úsporám energie a k rozvoji 
účinnějších řešení dálkového vytápění, čímž by byl narušen systém EU ETS. Příjmy ze zdanění 
energie by měly být využity na podporu chudších skupin ve společnosti a na opatření v oblasti 
úspor energie.
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Pozměňovací návrh 31
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Osvobození od daně nebo její snížení 
ve prospěch domácností a dobročinných 
organizací může být součástí sociálních 
opatření stanovených členskými státy.
Možnost uplatňovat takováto osvobození 
od daně nebo její snížení by měla být 
z důvodu rovného zacházení 
s jednotlivými zdroji energie rozšířena na 
všechny energetické produkty používané 
jako palivo a na elektřinu. S cílem zajistit, 
aby byl jejich dopad na vnitřní trh 
omezený, by se tato osvobození od daně 
a její snížení měla uplatňovat pouze na 
neobchodní činnosti.

(17) S cílem vytvořit správné pobídky 
k investicím do úspor energie a do 
zvyšování energetické účinnosti by mělo 
být zrušeno ustanovení zakotvené 
v článku 15, které umožňuje uplatňovat 
osvobození od daně nebo její snížení ve 
prospěch domácností a dobročinných 
organizací. V členských státech, kde by to 
ovlivnilo ceny energií, by měla být 
domácnostem s nízkými příjmy 
a dobročinným organizacím poskytována 
náhrada pomocí důkladných a ucelených 
opatření v sociální oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 
a zemního plynu používaných jako 
pohonné hmoty již nejsou opodstatněné 
výhody v podobě nižších minimálních 
úrovní všeobecného zdanění spotřeby 
energie nebo možnosti osvobodit tyto 
energetické produkty od daně, zejména na 
základě nutnosti zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie na trhu, a měly by být proto 
ve střednědobém horizontu zrušeny.

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 
používaného jako pohonná hmota již 
nejsou opodstatněné výhody v podobě 
nižších minimálních úrovní všeobecného 
zdanění spotřeby energie nebo možnosti
osvobodit toto palivo od daně, zejména na 
základě nutnosti zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie na trhu, a měly by být proto 
ve střednědobém horizontu zrušeny.

Or. de
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Pozměňovací návrh 33
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Tato směrnice má usnadnit dosažení 
zastřešujících cílů Unie pro politiku 
v oblasti změny klimatu a energetiky. 
Skutečnost, že do systému obchodování 
s povolenkami Unie bylo prostřednictvím 
směrnice 2008/101/ES zařazeno odvětví 
letecké dopravy, odráží snahu snížit emise 
skleníkových plynů z tohoto odvětví. 
V případě, že by do 31. prosince 2011 
nebyla uzavřena žádná mezinárodní 
dohoda ohledně snížení emisí z námořní 
dopravy, je Komise povinna navrhnout 
opatření, která by tyto emise zahrnula do 
cílů Unie pro snižování emisí 
skleníkových plynů. To, že členské státy 
budou mít možnost zdanit energetické 
produkty používané v leteckém 
a námořním odvětví stejným způsobem 
jako jiné energetické produkty v dopravě, 
má zásadní význam pro vytvoření rovných 
podmínek na trhu, pro energetickou 
nezávislost Unie a také jako pobídka ke 
zvyšování energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Není nezbytné členským státům zakazovat zdanění energetických produktů používaných při 
leteckých a námořních činnostech, děje-li se tak způsobem, který je v souladu 
s mezinárodními právními závazky v této oblasti.

Pozměňovací návrh 34
Herbert Reul
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Přípustnou výjimkou by však měl 
být zemní plyn a biometan, jsou-li 
používány jako pohonné hmoty, jelikož 
mají sehrát klíčovou úlohu při plnění cíle 
10 % obnovitelné energie v odvětví 
dopravy. Vzhledem k této skutečnosti je 
osvobození od energetické daně 
opodstatněné, alespoň do doby, než bude 
cíl EU splněn. Tento výjimečný postup 
navíc pomáhá podporovat diverzifikaci 
zdrojů energie v odvětví dopravy, které je 
téměř cele závislé na ropných produktech, 
a tím přispívá k vyšší bezpečnosti dodávek.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2003/96/ES ukládá 
členským státům povinnost osvobodit od 
daně palivo používané pro plavbu ve 
vodách Společenství a rovněž elektřinu 
vyráběnou na palubě plavidel, včetně 
plavidel v kotvištích přístavů. Členské 
státy však mohou toto příznivé daňové 
zacházení rozšířit na vnitrozemské vody.
V některých přístavech existuje čistší 
alternativa spočívající v používání 
pobřežní elektřiny, která je však 
předmětem daně. S cílem stanovit první 
pobídku pro rozvoj a uplatňování této 
technologie by až do přijetí ucelenějšího 
rámce v této záležitosti měly členské státy 
osvobodit používání pobřežní elektřiny 
plavidly v kotvištích přístavů od daně 

(19) Směrnice 2003/96/ES ukládá 
členským státům povinnost osvobodit od 
daně palivo používané pro plavbu a létání 
k jiným než rekreačním účelům. Tato 
povinnost není v souladu s celkovými cíli 
Unie v oblasti životního prostředí, se 
zásadou subsidiarity ani s utvářením 
rovných podmínek pro zdanění energie. 
Je tedy nutné ji zrušit a přitom dbát na 
dodržování dvoustranných 
a vícestranných mezinárodních smluv 
a na skutečnost, že odvětví letecké dopravy 
bude zahrnuto do systému obchodování 
s emisemi EU, což bude možná platit i pro 
a námořní odvětví.
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z energie. Toto osvobození od daně by 
mělo platit po dobu, která je dostatečně 
dlouhá, aby provozovatele přístavů 
neodradila od uskutečnění potřebných 
investic, současně by však měla být časově 
omezená tak, že její úplné či částečné 
zachování je podmíněno novým 
rozhodnutím, které bude přijato ve vhodné 
době.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) S ohledem na daňovou soudržnost 
mezi jednotlivými dopravními prostředky 
a v zájmu snížení emisí skleníkových 
plynů by členské státy měly mít možnost 
uplatňovat zdanění energetických 
produktů používaných pro veškerou 
leteckou a námořní dopravu, nebudou-li 
přitom dotčena ustanovení této směrnice, 
dalších příslušných právních předpisů 
Unie a mezinárodního práva. S cílem 
zabránit výrobě elektřiny z paliva na 
plavidle, které je v kotvišti přístavu, 
a z toho vyplývajícímu znečištění ovzduší 
na daném místě, by měly členské státy 
osvobodit používání pobřežní elektřiny 
plavidly v kotvištích přístavů od daně 
z energie. Toto osvobození od daně by 
mělo platit po dobu, která je dostatečně 
dlouhá, aby provozovatele přístavů 
neodradila od uskutečnění potřebných 
investic, současně by však měla být časově 
omezená tak, že její úplné či částečné 
zachování je podmíněno novým 
rozhodnutím, které bude přijato ve vhodné 
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době. době.

Or. en

Odůvodnění

Pobřežní energie je v porovnání s elektřinou vyrobenou pomocí paliva na palubě výhodnější, 
a tudíž by měla být od daně osvobozena.

Pozměňovací návrh 37
Edit Herczog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Pokud jde o zdanění 
v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými 
odvětvími by mělo být sladěno s pravidly 
vztahujícími se na průmyslová odvětví.

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti energetické 
účinnosti. Pokud jde o zdanění 
v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými 
odvětvími by mělo být sladěno s pravidly 
vztahujícími se na průmyslová odvětví.
Výsledné daňové příjmy je třeba v daném 
odvětví opět použít k navyšování 
a rozvíjení energetické účinnosti.

Or. hu

Odůvodnění

Budou-li jednotlivé členské státy tyto daňové příjmy využívat k odlišným účelům, porostou 
rovněž rozdíly mezi odvětvími v různých zemích. Hlavním cílem návrhu Rady je dodržet 
závazky EU pro emise skleníkových plynů v období do roku 2020, a tato změna tudíž pomůže 
k dosažení těchto cílů.
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Pozměňovací návrh 38
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie, není-li spojena s prvkem, 
který zajišťuje pokrok v oblasti 
energetické účinnosti. Pokud jde 
o zdanění v souvislosti s CO2, zacházení 
s dotčenými odvětvími by mělo být sladěno 
s pravidly vztahujícími se na průmyslová 
odvětví.

(20) Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 
2003/96/ES členským státům umožňuje 
uplatňovat na zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen 
ustanovení vztahující se obecně na použití 
pro obchodní účely, nýbrž rovněž až 
nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této 
možnosti bylo zjištěno, že pokud jde 
o všeobecné zdanění spotřeby energie, je 
tato možnost v rozporu s širšími cíli 
politiky Unie. Tyto výjimky by tedy měly 
být zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Daňové úniky spojené s fenoménem 
„tankovací turistiky“ v komerční silniční 
dopravě a „tankeringu“ (systematické 
tankování paliva v destinacích, kde je 
levnější, bez ohledu na to, kolik paliva je 
nutné na daný let) v komerční letecké 
dopravě narušují vnitřní trh a do značné 
míry jednotlivým členským státům 
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znemožňují uplatňovat vyšší úrovně 
zdanění než v jiných státech. Jedním ze 
způsobů řešení tohoto problému by mohl 
být částečný či úplný přechod ze 
současného systému zdanění dle 
zakoupeného množství příslušné pohonné 
hmoty v členském státě na systém zdanění 
pohonných hmot na základě množství, 
které bylo reálně využito na území daného 
členského státu. Pro lepší představu 
o tomto alternativním řešení by Komise 
měla předložit zprávu o proveditelnosti 
a o očekávaných důsledcích přechodu na 
jiný systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Edit Herczog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla každých pět let 
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací 
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. 
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

(28) Komise by měla každých pět let 
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, výsledek úsilí o využívání 
daňových příjmů na zvýšení energetické 
účinnosti odvětví, dopad inovací 
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. 
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

Or. hu
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Odůvodnění

Je nutné sledovat způsob, jímž jsou daňové příjmy využívány v souladu se směrnicí, a rovněž 
logiku tohoto využití.

Pozměňovací návrh 41
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla každých pět let
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací 
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. 
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

(28) Komise by měla každé tři roky
a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací 
a technologického vývoje, důsledky pro 
výskyt škodlivých nebo potenciálně 
škodlivých emisí jiných než CO2
a opodstatněnost osvobození od daně 
a jejího snížení podle této směrnice, a to 
též pro paliva používaná pro účely letecké 
a námořní dopravy. Seznam odvětví nebo 
pododvětví, u nichž se má za to, že jsou 
vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, 
bude pravidelně revidován, zvláště 
s ohledem na dostupná nová zjištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla každých pět let (28) Komise by měla každé tři roky
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a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací 
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy.
Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pravidelně 
revidován, zvláště s ohledem na dostupná 
nová zjištění.

a poprvé do konce roku 2015 předložit 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice, 
přičemž přezkoumá zejména minimální 
úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na 
základě vývoje tržní ceny emisních 
povolenek v EU, dopad inovací
a technologického vývoje a opodstatněnost 
osvobození od daně a jejího snížení podle 
této směrnice, a to též pro paliva používaná 
pro účely letecké a námořní dopravy. Bude 
navržen a s ohledem na dostupná nová 
zjištění pravidelně revidován seznam 
odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za 
to, že jsou vystavena závažnému riziku 
úniku uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k malému počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není zavedení zvláštní 
legislativy opodstatněné, avšak i přesto by měl být zachován jejich seznam. Členské státy by 
mohly jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky náročných odvětvích, k němuž by 
mohlo dojít kvůli zdanění energie, kompenzovat prostřednictvím státní podpory.

Pozměňovací návrh 43
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zdaní energetické 
produkty a elektřinu v souladu s touto 
směrnicí.

1. Tato směrnice stanoví společný rámec 
Unie pro zdanění energetických produktů 
a elektřiny. Určuje soubor závazných 
pravidel, jimiž se členské státy musí řídit 
při ukládání daní v těchto oblastech. 
U důležitých paliv uvádí definici 
a referenční strukturu a popisuje 
minimální úrovně zdanění, zásady 
vzájemného propojování daňových sazeb 
a jejich aktualizací, systém koordinace 
zdanění energie se systémem EU pro 



AM\882925CS.doc 25/65 PE475.896v01-00

CS

obchodování s emisemi, řadu opatření pro 
postupné ukončování a výjimky 
a ustanovení, která pojednávají 
o způsobu, jímž mají být právní předpisy 
v této oblasti dále rozvíjeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zdaní energetické 
produkty a elektřinu v souladu s touto 
směrnicí.

1. Členské státy zdaní energetické 
produkty a elektřinu v souladu s touto 
směrnicí, zajistí přijatelnost cen produktů 
a služeb a vyhnou se riziku, že by občané 
mohli být vystaveni energetické chudobě.
Za tímto účelem budou provedeny studie 
o dopadu.

Or. ro

Odůvodnění

Hlavním cílem Evropské unie je zajistit blahobyt svých občanů.

Pozměňovací návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy rozlišují mezi zdaněním 
v souvislosti s CO2 a všeobecným 

2. Členské státy rozlišují mezi zdaněním 
v souvislosti s CO2 a všeobecným 
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zdaněním spotřeby energie. zdaněním spotřeby energie. Příjmy ze 
zdanění v souvislosti s CO2 ve smyslu 
přílohy I členské státy využijí na opatření, 
jejichž cílem je zlepšení energetické 
účinnosti a snižování znečištění.

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 1 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává 
v EUR/t emisí CO2, a to na základě 
referenčních emisních faktorů CO2
stanovených v bodě 11 přílohy I 
rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 
18. července 2007, kterým se stanoví 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES(*). Emisní faktory CO2
uvedené v tomto rozhodnutí pro biomasu 
nebo produkty vyrobené z biomasy platí 
v případě biopaliv a biokapalin 
definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 
2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li 
dotyčný produkt kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 17 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů(**). Pokud 
biopaliva a biokapaliny tato kritéria 
nesplňují, použijí členské státy referenční 
emisní faktor CO2 pro obdobné palivo 
nebo pohonnou hmotu, pro něž jsou 
minimální úrovně zdanění stanoveny v této 

Zdanění paliva nepocházejícího z biomasy 
v souvislosti s CO2 se vypočítává v EUR/t 
emisí CO2, a to na základě referenčních 
emisních faktorů CO2 stanovených v bodě 
11 přílohy I rozhodnutí Komise 
2007/589/ES ze dne 18. července 2007, 
kterým se stanoví pokyny pro 
monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES(*). Emisní faktory CO2 
uvedené v tomto rozhodnutí pro biomasu 
nebo produkty vyrobené z biomasy platí 
pouze tehdy, splňuje-li dotyčný produkt 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů(**). Pokud 
biopaliva a biokapaliny tato kritéria 
nesplňují, použijí členské státy referenční 
emisní faktor CO2 pro obdobné palivo 
nebo pohonnou hmotu, pro něž jsou 
minimální úrovně zdanění stanoveny v této 
směrnici. Toto osvobození od daně by 
mělo být dále omezeno v souladu 
s ustanoveními směrnice 2009/28/ES 
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směrnici. o snižování emisí CO2. To znamená, že 
osvobození od daně z emisí CO2 pro 
biopaliva a biokapaliny, jež umožňuje 
snížení emisí skleníkových plynů alespoň 
o 35 %, by mělo být platné pouze do konce 
roku 2016. Od roku 2017 by měl být tento 
limit zvýšen na 50 % a od roku 2018 na 
60 %.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by nemělo být bráněno v tom, aby na palivo z biomasy uplatňovaly daně 
z emisí CO2, nejsou-li v souladu s kritérii udržitelnosti stanovenými směrnicí 2009/28/ES.

Pozměňovací návrh 47
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a) – bod i
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) výrobky kódů KN 2909 19 10 a 3824 90 
91;

h) výrobky kódů KN 2909 19 10, 3824 90 
91 a 3824 90 97;

Or. lv

Pozměňovací návrh 48
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a) – bod ii
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) kódů KN 2909 19 90, 3823 19 90 a 3824 
90 97, pokud mají být použity jako palivo 

j) kódů KN 2909 19 90 a 3823 19 90, 
pokud mají být použity jako palivo nebo 
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nebo pohonná hmota. pohonná hmota.

Or. lv

Pozměňovací návrh 49
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a) a (nový)
Směrnice 2003/96/ES 
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se odstavec, který zní:
„1a. Do 31. prosince 2012 předloží 
Komise návrh na zahrnutí minimální 
daňové sazby pro jaderné palivové tyče 
používané k výrobě elektřiny do této 
směrnice a na doplnění nukleárních 
palivových tyčí k energetickým produktům 
uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. 
Tímto nejsou dotčeny plány členských 
států na postupné ukončování.“

Or. en

Odůvodnění

Tato revize směrnice o zdanění energie se nezabývá otázkou jaderného paliva. Nicméně 
všechny externí faktory spojené s využíváním jaderné energie, potenciální riziko v případě 
jaderné havárie a požadavek na jednotné podmínky pro všechny zdroje energie jsou důvodem 
k tomu, aby do této směrnice byla zahrnuta minimální daňová sazba na jaderné palivové tyče. 
Tato minimální daňová sazba by měla odpovídat finančnímu zvýhodnění, kterého se jaderné 
energii dostává v důsledku rostoucích cen elektřiny, jež přináší systém EU pro obchodování 
s emisemi.

Pozměňovací návrh 50
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b)
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Směrnice 2003/96/ES
Čl. 2 – odst. 3 – čtvrtý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uhlovodíky s výjimkou uhlovodíků 
uvedených v odstavci 1, které jsou určeny 
k použití, nabízeny k prodeji nebo použity 
k topení, se zdaňují sazbami ve stejné výši 
jako sazby pro obdobný energetický 
produkt v souladu s čl. 1 odst. 2 a 3. Tento 
pododstavec se nevztahuje na rašelinu.

Uhlovodíky s výjimkou uhlovodíků 
uvedených v odstavci 1, které jsou určeny 
k použití, nabízeny k prodeji nebo použity 
k topení, se zdaňují sazbami ve stejné výši 
jako sazby pro obdobný energetický 
produkt v souladu s čl. 1 odst. 2 a 3.

Or. en

Odůvodnění

Ke všem energetickým produktům je nutné přistupovat soudržně.

Pozměňovací návrh 51
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a) a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) elektřinu, energetické produkty 
a služby, které občané využívají ve svých 
domácnostech k přípravě a uchovávání 
každodenních potravin, k vytváření 
celkově zdravého prostředí a k zaručení 
optimální teploty vzduchu (cca 20°C);

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
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Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a) b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) elektřinu využívanou k čerpání vody 
na zavlažování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 53
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b) – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– elektřinu, tvoří-li více než 50 % nákladů 
na výrobek. „Náklady na výrobek“ se 
rozumí součet celkových nákupů zboží 
a služeb navýšený o osobní náklady 
a spotřebu fixního kapitálu na úrovni 
podniku. Tyto náklady se vypočtou 
v průměru na jednotku. „Náklady na 
elektřinu“ se rozumí skutečná kupní cena 
elektřiny nebo náklady na výrobu 
elektřiny, vyrábí-li se v daném podniku.

Or. lv

Pozměňovací návrh 54
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b) – úvodní část
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňují se nové odstavce 3 a 4, které 
znějí:

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Toto ustanovení porušuje zásadu subsidiarity, neboť omezuje svobodu členských států určovat 
svou fiskální politiku.

Pozměňovací návrh 55
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce 
A přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 
2023.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce 
A přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 
2023.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Toto ustanovení porušuje zásadu subsidiarity, neboť omezuje svobodu členských států určovat 
svou fiskální politiku.

Pozměňovací návrh 57
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I bude tato povinnost v plné míře 
platná ode dne 1. ledna 2023, a do té doby 
bude postupně zaváděna ve dvou fázích:

a) od 1. ledna 2018 členské státy zajistí, 
aby minimální vnitrostátní úrovně u všech 
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jednotlivých pohonných hmot nebyly nižší 
o více než 15 % než úrovně kterýchkoli 
jiných pohonných hmot;
b) od 1. ledna 2021 členské státy zajistí, 
aby pro všechny pohonné hmoty byla 
stanovena stejná úroveň zdanění 
v souvislosti s CO2 a aby minimální 
vnitrostátní úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie u každé pohonné hmoty 
nebyla nižší o více než 5 % než u jiných 
pohonných hmot.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v této směrnici pro fosilní či nefosilní 
paliva nebo energetické produkty 
spadající do kterékoli kategorie stejné 
minimální úrovně zdanění, jsou pro 
výrobky kterékoli kategorie spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 
rozlišené sazby daně a její snížení podle 
této směrnice, členské státy zajistí, že 
pokud jsou pro dané použití stanoveny 
v příloze I stejné minimální úrovně 
zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 
pro toto použití stanoveny stejné úrovně 
zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. 
i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A 
přílohy I toto platí nejpozději ode dne 
1. ledna 2023.

Or. en

Odůvodnění

Technická neutralita je klíčovou nákladově efektivní hybnou silou pro energetickou účinnost 
a pro snižování emisí CO2, a tuto zásadu je tedy nutné použít co nejdříve a přitom dbát na 
různé situace ve členských státech.

Pozměňovací návrh 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. ro
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Odůvodnění

Toto ustanovení porušuje zásadu subsidiarity, neboť omezuje svobodu členských států určovat 
svou fiskální politiku.

Pozměňovací návrh 61
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 24 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 1. 
července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu 
spotřebitelských cen bez energií 
a nezpracovaných potravin, jak je 
zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní 
výsledné minimální úrovně zdanění 
v Úředním věstníku Evropské unie.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Toto ustanovení porušuje zásadu subsidiarity, neboť omezuje svobodu členských států určovat 
svou fiskální politiku.

Pozměňovací návrh 62
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 24 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 

vypouští se
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jsou upravovány co tři roky počínaje od 1. 
července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu 
spotřebitelských cen bez energií 
a nezpracovaných potravin, jak je 
zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní 
výsledné minimální úrovně zdanění 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 24 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 1. 
července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu spotřebitelských 
cen bez energií a nezpracovaných potravin, 
jak je zveřejňován Eurostatem. Komise 
zveřejní výsledné minimální úrovně 
zdanění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 
spotřeby energie stanovené v této směrnici 
jsou upravovány co tři roky počínaje od 1. 
července 2016 s cílem zohlednit změny 
v harmonizovaném indexu spotřebitelských 
cen bez energií a nezpracovaných potravin, 
jak je zveřejňován Eurostatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 24 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální úrovně jsou upravovány 
automaticky zvýšením nebo snížením 
základní částky v eurech o procentní 
změnu tohoto indexu za tři předchozí 
kalendářní roky. Je-li procentní změna od 
poslední úpravy nižší než 0,5 %, úprava se 
neprovádí.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Toto ustanovení porušuje zásadu subsidiarity, neboť omezuje svobodu členských států určovat 
svou fiskální politiku.

Pozměňovací návrh 65
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 24 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální úrovně jsou upravovány 
automaticky zvýšením nebo snížením 
základní částky v eurech o procentní 
změnu tohoto indexu za tři předchozí 
kalendářní roky. Je-li procentní změna od 
poslední úpravy nižší než 0,5 %, úprava se 
neprovádí.

Tyto minimální úrovně jsou upravovány 
automaticky zvýšením nebo snížením 
základní částky v eurech o procentní 
změnu tohoto indexu za tři předchozí 
kalendářní roky. Je-li procentní změna od 
poslední úpravy nižší než 0,5 %, úprava se 
neprovádí.

Minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2 stanovená v této směrnici bude 
každé tři roky počínaje dnem 1. července 
2016 vyrovnávána s vyšší úrovní 
z následujících dvou sazeb:
a) aktuální skutečná hodnota základní 
úrovně CO2, vypočtená navýšením nebo 
snížením základní úrovně v eurech o výši 
percentuální změny za tři předcházející 
kalendářní roky v harmonizovaném 
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indexu spotřebitelských cen, s výjimkou 
energie a nezpracovaných potravin, který 
zveřejňuje Eurostat;
b) průměrná cena emisí CO2 v systému 
EU pro obchodování s emisemi v průběhu 
18 měsíců před vyrovnáním, vypočtená 
podle vzorce, který určí Komise na 
základě zprávy z roku 2015, o níž se 
zmiňuje článek 29.
K vyrovnání nedojde v případě, že změna 
od posledního vyrovnání by v důsledku 
vývoje těchto dvou sazeb byla nižší než 
0,5%.
Pokud Unie rozhodne, že úrovně emisí 
skleníkových plynů mají být do roku 2020 
sníženy o více než 20 %v porovnání 
s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, musí Komise nejpozději do tří 
měsíců poté, co bylo toto rozhodnutí 
přijato, předložit zprávu o tom, jakým 
způsobem by bylo vhodné upravit směrnici 
tak, aby bylo dosaženo nových cílů. Rada 
nejpozději do šesti měsíců od zveřejnění 
této zprávy přijme rozhodnutí o tom, jak je 
třeba přizpůsobit základní úroveň emisí 
CO2 novým podmínkám.
Výsledné minimální úrovně všeobecného 
zdanění spotřeby energie a zdanění 
v souvislosti s CO2 zveřejní Komise 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 4 – písm. b)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 4 – odst. 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemní plyn a biometan, jsou-li 
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používány jako pohonné hmoty, jsou od 
daně osvobozeny alespoň do doby, kdy 
podíl využívaní obnovitelné energie 
v odvětví dopravy naroste na 10 %. 
Komise bude stále sledovat vývoj na trhu 
a v odpovídající lhůtě předloží příslušný 
legislativní návrh.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 – písm. a)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou pod finanční 
kontrolou uplatňovat rozlišené sazby 
všeobecného zdanění spotřeby energie, 
pokud tyto sazby nejsou nižší než 
minimální úrovně zdanění předepsané 
touto směrnicí, a to v následujících 
případech:

5. Členské státy mohou pod finanční 
kontrolou uplatňovat rozlišené sazby
všeobecného zdanění spotřeby energie, 
pokud tyto sazby nejsou nižší než 
minimální úrovně zdanění stanovené 
v souladu s touto směrnicí, a to 
v následujících případech:

Or. ro

Pozměňovací návrh 68
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – úvodní část
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Článek 7 se nahrazuje tímto: 6) V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
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Or. es

Pozměňovací návrh 69
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou rozlišovat 
obchodní a neobchodní využití plynového 
oleje jako pohonné hmoty pod 
podmínkou, že budou dodrženy minimální 
úrovně zdanění stanovené Společenstvím 
a že sazba pro obchodní používání 
plynového oleje jako pohonné hmoty 
neklesne pod vnitrostátní úroveň zdanění 
platnou ke dni 1. ledna 2003, nehledě na 
jakékoli výjimky z tohoto využití stanovené 
touto směrnicí.

Or. fi

Odůvodnění

U zdanění plynového oleje musí být i nadále možné rozlišovat, zda je využíván k obchodním či 
soukromým účelům. Nižší daňová sazba u obchodního využití má svůj ekonomický význam, 
jelikož náklady na dopravu tvoří podstatnou část struktury obchodních nákladů, především 
v zemích s dlouhými cestovními vzdálenostmi.

Pozměňovací návrh 70
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nejpozději do 1. ledna 2019 Rada na 
základě zprávy a návrhu Komise a po 
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konzultaci s Evropským parlamentem 
jednomyslně rozhodne o minimálních 
úrovních zdanění uplatňovaných v dalším 
období počínajícím dne 1. ledna 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. „Plynovým olejem používaným jako 
pohonná hmota k obchodním účelům“ se 
rozumí plynový olej používaný jako 
pohonná hmota k následujícím účelům:
a) přeprava zboží na vlastní nebo cizí účet 
motorovými vozidly nebo jízdními 
soupravami, které jsou určeny výlučně 
k přepravě zboží po silnicích a jejichž 
maximální přípustná hmotnost činí 
nejméně 7,5 tuny;
b) pravidelná nebo příležitostná přeprava 
cestujících motorovým vozidlem kategorie 
M2 nebo kategorie M3 ve smyslu 
směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 
6. února 1970 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
schvalování typu motorových vozidel 
a jejich přípojných vozidel.

Or. fi

Pozměňovací návrh 72
Edit Herczog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od 1. ledna 2013 se minimální úrovně 
zdanění platné pro výrobky používané jako 
pohonná hmota pro účely uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku stanoví podle 
tabulky B v příloze I.

1. 2013. Od 1. ledna 2013 se minimální 
úrovně zdanění platné pro výrobky 
používané jako pohonná hmota pro účely 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku stanoví 
podle tabulky B v příloze I a výsledné 
daňové příjmy budou v daném odvětví 
opět použity k navyšování a rozvíjení 
energetické účinnosti.

Or. hu

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy nevyužívaly zdanění bez omezení, ale aby výsledné příjmy byly 
vyhrazeny pro odvětví, z nějž pochází, neboť vloží-li průmysl investice do výzkumu a vývoje 
v zájmu ochrany životního prostředí, musí se tato investice navrátit, přičemž pravidelné 
aktualizace účelů využití uvedených v odstavci 2 může dále snižovat emise znečišťujících látek 
a rovněž je možné skrze investice vložené z daňových příjmů podpořit průmysl, a tím vytvářet 
pracovní místa.

Pozměňovací návrh 73
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do 1. ledna 2019 Rada na 
základě zprávy a návrhu Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
jednomyslně rozhodne o minimálních 
úrovních zdanění uplatňovaných v dalším 
období počínajícím dne 1. ledna 2020.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 74
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do 1. ledna 2019 Rada na 
základě zprávy a návrhu Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
jednomyslně rozhodne o minimálních 
úrovních zdanění uplatňovaných v dalším 
období počínajícím dne 1. ledna 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 75
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do 1. ledna 2019 Rada na 
základě zprávy a návrhu Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
jednomyslně rozhodne o minimálních 
úrovních zdanění uplatňovaných v dalším 
období počínajícím dne 1. ledna 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 76
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
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Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 se nahrazuje tímto:

Do 31. prosince 2020 členské státy od 
daně osvobodí elektřinu dodávanou přímo 
plavidlům v kotvištích přístavů.
(Tento pozměňovací návrh nahrazuje 
všechny ostatní části článku 14 (odstavce 
1–3 a všechny pododstavce.)

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost uvalit daň na pohonné hmoty pro leteckou a námořní
dopravu a na elektřinu využívanou k výrobě elektřiny, nicméně pro plavidla v kotvištích 
přístavů by měla být dočasně stanovena výjimka.

Pozměňovací návrh 77
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a) – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Kromě obecných ustanovení obsažených 
ve směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. 
prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních 
daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS(*), 
která se týkají osvobození od daně určitých 
způsobů použití výrobků, které jsou 
předmětem daně, a aniž jsou dotčeny 
ostatní předpisy Unie, osvobodí členské 
státy za podmínek, které samy stanoví za 
účelem správného a jednoznačného 
uplatnění takových osvobození od daně 
a předcházení daňovým únikům, vyhýbání 
se daňovým povinnostem nebo zneužití 
daňového režimu, od zdanění tyto výrobky:

1. „Kromě obecných ustanovení 
obsažených ve směrnici Rady 2008/118/ES 
ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě 
spotřebních daní a o zrušení směrnice 
92/12/EHS(*), která se týkají osvobození 
od daně určitých způsobů použití výrobků, 
které jsou předmětem daně, a aniž jsou 
dotčeny ostatní předpisy Unie, osvobodí 
členské státy za podmínek, které samy 
stanoví za účelem správného 
a jednoznačného uplatnění takových 
osvobození od daně a předcházení 
energetické chudobě, daňovým únikům, 
vyhýbání se daňovým povinnostem nebo 
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zneužití daňového režimu, od zdanění tyto 
výrobky:

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [....] iia) body b a c se vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a) a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [....] aa) odstavec 2 se vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/96/ES
Článek 14a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2020 poskytnou 
členské státy daňovou úlevu týkající se 
zdanění v souvislosti s CO2 na používání 
energetických výrobků v zařízeních, která 
patří do odvětví či pododvětví, u nichž se 
má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku.

vypouští se

2. Výše daňové úlevy odpovídá mediánu 
roční spotřeby energetických produktů 
vyjádřené v gigajoulech (GJ) v zařízení 
během referenčního období pro jiné účely, 
než je uvedeno v článku 7, vynásobenému 
koeficientem 0,00561 a minimální úrovní 
zdanění v souvislosti s CO2, jak je 
stanovena v tabulce C v příloze I. 
Referenčním obdobím uvedeným v první 
větě tohoto odstavce je období od 1. ledna 
2005 do 31. prosince 2008, nebo období 
od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. 
Výše daňové úlevy nepřesáhne daň 
související s emisemi CO2 uloženou na 
používání energetických produktů 
v zařízení během dotyčného období.
3. U zařízení, která nebyla v referenčním 
období v provozu, založí členské státy výši 
daňové úlevy na instalované kapacitě 
zařízení vynásobené koeficientem 
průměrného využití kapacity podle 
metodiky stanovené v rozhodnutí Komise 
XXX, kterým se stanoví přechodná 
pravidla harmonizovaného přidělování 
bezplatných povolenek na emise platná 
v celé Unii podle článku 10a směrnice 
2003/87/ES(*).
4. Pokud členský stát uplatňuje úroveň 
zdanění v souvislosti s CO2, která 
překračuje minimální úroveň 
předepsanou touto směrnicí, může pro 
účely stanovení výše daňové úlevy podle 
odstavce 2 přihlédnout k úrovni zdanění 
v souvislosti s CO2 až do výše vnitrostátní 
úrovně.
5. Pro účely odstavců 1 až 4 jsou 
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„odvětvími nebo pododvětvími, u nichž se 
má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku“ odvětví nebo 
pododvětví, která byla jako taková určena 
na základě čl. 10a odst. 13 směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k malému počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není toto řešení 
opodstatněné. Členské státy by měly jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky 
náročných odvětvích, k němuž by mohlo dojít kvůli zdanění energie, kompenzovat 
prostřednictvím státní podpory.

Pozměňovací návrh 81
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) doplňuje se nový bod, který zní:
ba) do 1. ledna 2023 elektřinu, která se 
využívá k nabíjení elektrických 
a hybridních vozidel určených pro silniční 
dopravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a) – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) písmena h) a i) se nahrazují tímto: i) písmena f) a h) se vypouští a bod i) se 
nahrazuje tímto:

Or. en

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity by členské státy měly mít možnost stanovit pro námořní nebo 
leteckou dopravu odpovídající úrovně zdanění.

Pozměňovací návrh 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) energetické produkty používané jako 
palivo a elektřinu, pokud jsou používány 
domácnostmi a/nebo organizacemi, které 
dotyčný členský stát považuje za 
dobročinné. V případě těchto dobročinných 
organizací mohou členské státy omezit 
osvobození od daně nebo její snížení na 
použití pro neobchodní činnosti. Pokud 
dochází ke smíšenému používání, uplatňuje 
se zdanění úměrně ke každému typu 
použití. Pokud je některý typ používání 
zanedbatelný, může se považovat za 
nulový;

h) elektřinu, zemní plyn, uhlí, pevná 
paliva a další energetické produkty 
používané jako palivo a elektřinu, pokud 
jsou používány domácnostmi a/nebo 
organizacemi, které dotyčný členský stát 
považuje za dobročinné. V případě těchto 
dobročinných organizací mohou členské 
státy omezit osvobození od daně nebo její 
snížení na použití pro neobchodní činnosti. 
Pokud dochází ke smíšenému používání, 
uplatňuje se zdanění úměrně ke každému 
typu použití. Pokud je některý typ 
používání zanedbatelný, může se 
považovat za nulový;

Or. ro

Pozměňovací návrh 84
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) energetické produkty používané jako 
palivo a elektřinu, pokud jsou používány 
domácnostmi a/nebo organizacemi, které 
dotyčný členský stát považuje za 
dobročinné. V případě těchto dobročinných 
organizací mohou členské státy omezit 
osvobození od daně nebo její snížení na 
použití pro neobchodní činnosti. Pokud 
dochází ke smíšenému používání, uplatňuje 
se zdanění úměrně ke každému typu 
použití. Pokud je některý typ používání 
zanedbatelný, může se považovat za 
nulový;

h) do 1. ledna 2018 elektřinu, zemní plyn, 
uhlí a pevná paliva používaná
domácnostmi a/nebo organizacemi, které 
dotyčný členský stát považuje za 
dobročinné. V případě těchto dobročinných 
organizací mohou členské státy omezit 
osvobození od daně nebo její snížení na 
použití pro neobchodní činnosti. Pokud 
dochází ke smíšenému používání, uplatňuje 
se zdanění úměrně ke každému typu 
použití. Pokud je některý typ používání 
zanedbatelný, může se považovat za 
nulový;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn 
a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

i) do 1. ledna 2023 zkapalnělý plyn (LPG) 
používaný jako pohonná hmota;

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn i) do 1. ledna 2023 zemní plyn, bioplyn
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a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 
pohonné hmoty;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) doplňuje se nový bod, který zní:
„1a) Zemní plyn a biometan, jsou-li 
používány jako pohonné hmoty, jsou od 
daně osvobozeny alespoň do doby, kdy 
podíl využívaní obnovitelné energie 
v odvětví dopravy naroste na 10 %. 
Komise bude stále sledovat vývoj na trhu 
a v odpovídající lhůtě předloží příslušný 
legislativní návrh.“

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vkládá se nový pododstavec, který zní: vypouští se
Písmena a) až e) a g) se vztahují pouze na 
všeobecné zdanění spotřeby energie.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 89
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Písmena a) až e) a g) se vztahují pouze na 
všeobecné zdanění spotřeby energie.“

„Písmena a) až e) a g) až i) se vztahují 
pouze na všeobecné zdanění spotřeby 
energie.“

Or. en

Odůvodnění

Osvobozením všech domácností by se snížila motivace k úsporám energie a k rozvoji 
účinnějších řešení dálkového vytápění, čímž by byl narušen systém EU ETS. Příjmy ze zdanění 
energie by měly být využity na podporu chudších skupin ve společnosti a na opatření v oblasti 
úspor energie.

Pozměňovací návrh 90
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto: vypouští se
"3. Členské státy mohou uplatňovat až 
nulovou úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie na spotřebu 
energetických produktů a elektřiny 
používaných pro zemědělské 
a zahradnické práce, při chovu ryb a 
v lesnictví. Příjemci podléhají opatřením, 
jež musí vést k vyšší energetické účinnosti, 
která obecně odpovídá energetické 
účinnosti, jíž by bylo dosaženo, pokud by 
byly dodrženy běžné minimální sazby 
Unie.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 91
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou uplatňovat až 
nulovou úroveň všeobecného zdanění 
spotřeby energie na spotřebu 
energetických produktů a elektřiny 
používaných pro zemědělské 
a zahradnické práce, při chovu ryb a 
v lesnictví. Příjemci podléhají opatřením, 
jež musí vést k vyšší energetické účinnosti, 
která obecně odpovídá energetické 
účinnosti, jíž by bylo dosaženo, pokud by 
byly dodrženy běžné minimální sazby 
Unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tito příjemci by neměli být vyňati jednak v zájmu spravedlnosti vůči jiným hospodářským 
činnostem, na něž se vztahují ustanovení o zdanění energie, a rovněž, aby u výše uvedených 
činností neztratili motivaci ke snižování emisí CO2 a spotřeby energie. 

Pozměňovací návrh 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou uplatňovat až 3. Členské státy mohou uplatňovat až 
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nulovou úroveň všeobecného zdanění
spotřeby energie na spotřebu 
energetických produktů a elektřiny 
používaných pro zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví. Příjemci 
podléhají opatřením, jež musí vést k vyšší 
energetické účinnosti, která obecně 
odpovídá energetické účinnosti, jíž by bylo 
dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 
minimální sazby Unie.

nulovou úroveň zdanění na energetické
produkty a elektřinu používané pro 
zavlažování, zemědělské a zahradnické 
práce, při chovu ryb a v lesnictví. Příjemci 
podléhají opatřením, jež musí vést k vyšší 
energetické účinnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 93
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – bod 1 – písm. a) bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 16 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 18 – odst. 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko mohou u použití 
uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 
účelem zavedení zdanění v souvislosti 
s CO2 přechodné období až do 1. ledna 
2030. Pokud Unie rozhodne, že úrovně 
emisí skleníkových plynů mají být do roku 
2020 sníženy o více než 20 % v porovnání 
s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, přezkoumá Komise uplatňování 
těchto přechodných období a případně 
předloží návrh snížit minimální úrovně
zdanění v souvislosti s CO2 oproti úrovním 
stanoveným v příloze I.

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 18 – odst. 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko mohou u použití 
uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 
účelem zavedení zdanění v souvislosti 
s CO2 přechodné období až do 1. ledna 
2021. Pokud Unie rozhodne, že úrovně 
emisí skleníkových plynů mají být do roku 
2020 sníženy o více než 20 % v porovnání 

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko a Slovensko mohou u použití 
uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 
účelem zavedení zdanění v souvislosti 
s CO2 přechodné období až do 1. ledna 
2021. Pokud Unie rozhodne, že úrovně 
emisí skleníkových plynů mají být do roku 
2020 sníženy o více než 20 % v porovnání 



AM\882925CS.doc 55/65 PE475.896v01-00

CS

s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, přezkoumá Komise uplatňování 
těchto přechodných období a případně
předloží návrh za účelem jejich zkrácení 
a/nebo změny minimálních úrovní zdanění 
v souvislosti s CO2 stanovených v příloze 
I.

s úrovněmi, jichž bylo dosaženo v roce 
1990, přezkoumá Komise uplatňování 
těchto přechodných období a předloží 
návrh za účelem jejich zkrácení a/nebo 
změny minimálních úrovní zdanění 
v souvislosti s CO2 stanovených v příloze 
I.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 17 – písm. a) a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Doplňuje se nový odstavec 1a, který 
zní:
„1a. Nejpozději do šesti měsíců po přijetí 
této směrnice informuje Komise Radu 
a Parlament o podmínkách, za nichž 
některé či všechny členské státy přejdou 
na systém, v němž jsou pohonné hmoty 
v dopravě zdaněny v závislosti na objemu 
spotřebovaných paliv, na místo stávajícího 
systému, kde se zdanění odvíjí od 
načerpaného paliva. Ke zprávě budou 
přiloženy případné návrhy změn právních 
předpisů EU a ucelené posouzení dopadu 
na fiskální subsidiaritu, emise 
skleníkových plynů, energetickou 
nezávislost a na hospodářský růst.“

Or. en

Odůvodnění

Má-li být překonán problém palivové turistiky, je nejvyšší čas zabývat se možností zdanit
spotřebované pohonné hmoty, jak je tomu např. u severoamerického modelu IFTA.
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Pozměňovací návrh 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 17 – písm. a) a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Doplňuje se nový odstavec 1a, který 
zní:
„1a. Nejpozději do šesti měsíců po přijetí 
této směrnice informuje Komise Radu 
a Parlament o podmínkách, za nichž 
některé či všechny členské státy přejdou 
na systém, v němž jsou pohonné hmoty 
v dopravě zdaněny v závislosti na objemu 
spotřebovaných paliv, na místo stávajícího 
systému, kde se zdanění odvíjí od 
natankovaného paliva. Ke zprávě budou 
přiloženy případné návrhy změn právních 
předpisů EU a ucelené posouzení dopadu 
na fiskální subsidiaritu, emise 
skleníkových plynů, energetickou 
nezávislost a na hospodářský růst.“

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 17 – písm. c a (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 21 – odst. 26 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Vkládá se odstavec, který zní:
„6a. Nejpozději dva roky po přijetí této 
směrnice Komise předloží zprávu 
o proveditelnosti a o očekávaných 
důsledcích částečného či úplného 
přechodu ze současného systému zdanění 
zakoupeného množství příslušné pohonné 
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hmoty v členském státě na systém zdanění 
pohonných hmot na základě množství, 
které bylo reálně spotřebováno na území 
daného členského státu. Zprávu by 
případně měly následně doplnit příslušné 
legislativní návrhy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let.

Or. ro

Pozměňovací návrh 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každých pět let a poprvé do konce roku 
2015 předloží Komise Radě zprávu 
o uplatňování této směrnice a případně
návrh na její pozměnění.

Každých pět let a poprvé do konce roku 
2015 předloží Komise Radě a Evropskému 
parlamentu zprávu o uplatňování této 
směrnice a o jeho dopadu na hospodářství 
Unie a na blahobyt evropských občanů. 
Prokáže-li analýza dopadu provádění této 
směrnice, že je nutné ji pozměnit, předloží 
Komise návrh na její pozměnění.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 101
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každých pět let a poprvé do konce roku 
2015 předloží Komise Radě zprávu 
o uplatňování této směrnice a případně 
návrh na její pozměnění.

Každé tři roky a poprvé do konce roku 
2015 předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice a případně návrh na její 
pozměnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k řádnému fungování vnitřního 
trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 
zdanění a širším cílům Smlouvy.

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k dopadům na ceny zboží a služeb 
a na výskyt energetické chudoby mezi 
obyvateli členských států, k řádnému 
fungování vnitřního trhu, reálné hodnotě 
minimálních úrovní zdanění a širším cílům 
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Smlouvy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 103
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k řádnému fungování vnitřního 
trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 
zdanění a širším cílům Smlouvy.

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, dopady na výskyt 
škodlivých nebo potenciálně škodlivých 
emisí jiných než CO2, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k řádnému fungování vnitřního 
trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 
zdanění a širším cílům Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 
minimální úroveň zdanění v souvislosti 
s CO2, dopad inovací a technologického 
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vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k řádnému fungování vnitřního 
trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 
zdanění a širším cílům Smlouvy.

vývoje, zejména s ohledem na 
energetickou účinnost, používání elektřiny 
v dopravě a opodstatněnost osvobození od 
daně nebo jejího snížení podle této 
směrnice, a to též pro paliva používaná pro 
účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 
přihlíží k řádnému fungování vnitřního 
trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 
zdanění, širším cílům Smlouvy 
a k výsledku úsilí o využívání daňových 
příjmů na zvýšení energetické účinnosti 
odvětví.

Or. hu

Pozměňovací návrh 105
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude pro účely článku 
14a této směrnice v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění.“

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž 
se má za to, že jsou vystavena závažnému 
riziku úniku uhlíku, bude v každém případě 
pravidelně revidován, zvláště s ohledem na 
dostupná nová zjištění.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k malému počtu odvětví a zařízení, jichž se únik uhlíku týká, není zavedení zvláštní 
legislativy opodstatněné, avšak i přesto by měl být zachován jejich seznam. Členské státy by 
mohly jakékoli reálné riziko úniku uhlíku v energeticky náročných odvětvích, k němuž by 
mohlo dojít kvůli zdanění energie, kompenzovat prostřednictvím státní podpory.

Pozměňovací návrh 106
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka A – druhý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 Zdanění v souvislosti s CO2

1. ledna 2010 1. ledna 2010

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Odůvodnění

Hodnota 30 EUR/t CO2 představuje vhodné minimum podle cílů EU v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 107
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka A – druhý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 Zdanění v souvislosti s CO2

1. ledna 2013 1. ledna 2013

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

Or. ro
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Pozměňovací návrh 108
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka A – pátý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecné zdanění spotřeby energie vypouští se
1. ledna 2018
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka A – Sedmá řada
Znění navržené Komisí

Zemní plyn

Kódy KN
2711 11 00 a 2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Pozměňovací návrh
Zemní plyn
Kódy KN 
2711 11 00 a 2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha



AM\882925CS.doc 63/65 PE475.896v01-00

CS

Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka A – řada 5 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
Motorová nafta 
profesionální 
využití

20 EUR/t CO2 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ  8,2 EUR/GJ 

Or. fi

Odůvodnění

Nižší daňová sazba u obchodního používání plynového oleje má svůj ekonomický význam, 
jelikož náklady na dopravu tvoří podstatnou část struktury obchodních nákladů, především 
v zemích s dlouhými cestovními vzdálenostmi.

Pozměňovací návrh 111
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka B – druhý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 Zdanění v souvislosti s CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Odůvodnění

Hodnota 30 EUR/t CO2 představuje vhodné minimum podle cílů EU v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka B – druhý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 Zdanění v souvislosti s 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

Or. ro

Pozměňovací návrh 113
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka C – druhý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 Zdanění v souvislosti s CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Odůvodnění

Hodnota 30 EUR/t CO2 představuje vhodné minimum podle cílů EU v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 114
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Příloha
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Směrnice 2003/96/ES
Příloha I – Tabulka C – druhý sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdanění v souvislosti s CO2 Zdanění v souvislosti s 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

Or. ro


