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Poprawka 13
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 może być racjonalnym pod względem 
kosztów środkiem umożliwiającym 
państwom członkowskim ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, konieczne 
zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle potencjalnej roli opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących tego opodatkowania.

(3) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 jest racjonalnym pod względem 
kosztów środkiem umożliwiającym 
państwom członkowskim ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, konieczne 
zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysiłków podjętych przez państwa 
członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
źródeł nieobjętych unijnym systemem na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. 
W świetle potencjalnej roli opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących tego opodatkowania.

Or. en

Poprawka 14
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 należy odnieść się do emisji 
CO2 spowodowanych wykorzystaniem 
danych produktów energetycznych, z 
zastosowaniem referencyjnych 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Do celów ogólnego opodatkowania 
zużycia energii należy odnieść się do 
zawartości energii pierwotnej w różnych 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zgodnie z dyrektywą 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 
W tym kontekście należy uwzględnić 
korzyści środowiskowe płynące z 
wykorzystania biomasy lub produktów 
wytworzonych z biomasy. Produkty te 
powinny być opodatkowane na podstawie 
wskaźników emisji CO2 określonych w 
decyzji Komisji 2007/589/WE dla biomasy 
lub produktów wytworzonych z biomasy 
oraz na podstawie ich zawartości energii 
określonej w załączniku III do dyrektywy 
2009/28/WE. Biopaliwa i biopłyny 
zdefiniowane w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych są 
zdecydowanie najważniejszymi 
kategoriami w tym zakresie. Ponieważ 
korzyści środowiskowe płynące z 

(6) Każdy z tych składników powinien być 
obliczany na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co umożliwiłoby równe 
traktowanie różnych źródeł energii. Do 
celów opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 paliw nieprodukowanych 
na bazie biomasy należy odnieść się do 
emisji CO2 spowodowanych 
wykorzystaniem danych produktów 
energetycznych, z zastosowaniem 
referencyjnych wskaźników emisji CO2
określonych w decyzji Komisji 
2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. 
ustanawiającej wytyczne dotyczące 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Do 
celów ogólnego opodatkowania zużycia 
energii należy odnieść się do zawartości 
energii pierwotnej w różnych produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 93/76/EWG. W przypadku biomasy, 
biopaliw i biopłynów zdefiniowanych w 
art. 2 lit. h) oraz i) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
które nie spełniają kryteriów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
art. 17 wspomnianej dyrektywy, państwa 
członkowskie stosują referencyjne 
wskaźniki emisji CO2 dla równoważnego 
paliwa do ogrzewania lub paliwa 
silnikowego, dla których minimalne 
poziomy opodatkowania są określone w 
niniejszej dyrektywie.
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wykorzystania tych produktów są 
zróżnicowane, w zależności od tego czy 
spełniają one kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy, konkretne wartości 
referencyjne dla biomasy i produktów 
wytworzonych z biomasy powinny 
obowiązywać, wyłącznie jeżeli te kryteria 
są spełnione.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość objęcia paliw na bazie biomasy 
opodatkowaniem związanym z emisjami CO2 w zakresie, w jakim odzwierciedla to emisje CO2
netto cyklu użytkowania spowodowane przez produkcję, rafinację, transport i wykorzystanie 
tych paliw. Powinno to dotyczyć nie tylko biopaliw i biopłynów, ale także paliw stałych na 
bazie biomasy.

Poprawka 15
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 
ją uzupełniać. Opodatkowanie tego rodzaju 
powinno obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich zastosowań – w tym do celów 
innych niż ogrzewanie – produktów 
energetycznych powodujących emisje CO2
w instalacjach w rozumieniu wspomnianej 
dyrektywy, pod warunkiem że dana 
instalacja nie jest objęta EU ETS ma mocy 
wspomnianej dyrektywy. Jednakże ze 
względu na to, że łączne stosowanie 
obydwu instrumentów nie umożliwiłoby 
ograniczeń emisji wykraczających poza te 
osiągane już ogólnie w ramach samego EU 
ETS, ale zwiększyłoby jedynie łączne 

(7) Opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 powinno być dostosowane do zakresu 
dyrektywy 2003/87/WE, tak by skutecznie 
ją uzupełniać. Opodatkowanie tego rodzaju 
powinno obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich zastosowań – w tym do celów 
innych niż ogrzewanie – produktów 
energetycznych powodujących emisje CO2
w instalacjach w rozumieniu wspomnianej 
dyrektywy, pod warunkiem że dana 
instalacja nie jest objęta EU ETS ma mocy 
wspomnianej dyrektywy. Jednakże ze 
względu na to, że łączne stosowanie 
obydwu instrumentów nie umożliwiłoby 
ograniczeń emisji wykraczających poza te 
osiągane już ogólnie w ramach samego EU 
ETS, ale zwiększyłoby jedynie łączne 
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koszty tych ograniczeń, opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie powinno 
obowiązywać w stosunku do zużycia 
energii w instalacjach podlegających 
systemowi unijnemu.

koszty tych ograniczeń, opodatkowanie 
związane z emisjami CO2 nie powinno 
obowiązywać w stosunku do zużycia 
energii w instalacjach podlegających 
systemowi unijnemu, w przypadkach gdy 
uprawnienia do emisji nie były 
przyznawane nieodpłatnie.

Or. en

Uzasadnienie

Z podatku od emisji dwutlenku węgla należy wyłączyć sektory, które nie otrzymują 
bezpłatnych uprawnień.

Poprawka 16
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W celu umożliwienia stopniowego 
przejścia od paliw kopalnych do paliw 
bardziej przyjaznych dla środowiska 
należy wprowadzić zachęty podatkowe, 
aby wspierać stopniowy wzrost 
wykorzystania przyjaznych dla środowiska 
produktów energetycznych i produkcji 
energii elektrycznej. Należy zatem w 
sposób uczciwy stosować zasadę 
proporcjonalności przy ustalaniu stawki 
opodatkowania paliw kopalnych i paliw 
niekopalnych, a także każdego produktu 
energetycznego należącego do jednej z 
tych kategorii. W przypadku gdy takie 
same minimalne poziomy opodatkowania 
byłyby zalecane w ramach niniejszej 
dyrektywy dla paliw kopalnych z jednej 
strony oraz dla paliw niekopalnych z 
drugiej strony, państwa członkowskie 
powinny zapewnić takie same minimalne 
poziomy opodatkowania krajowego dla 
wszystkich określonych produktów 
należących do kategorii paliw kopalnych 
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lub paliw niekopalnych. W przypadku 
wniosków poszczególnych państw 
członkowskich należy przewidzieć dla 
nich okresy przejściowe, umożliwiające 
wprowadzenie tymczasowych okresów 
stopniowego wycofywania lub 
przyznawanie zwolnień sektorowych w 
odniesieniu do zakresu niniejszej 
dyrektywy lub daty jej transpozycji do 
prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 17
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 18
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych w 
decyzji 406/2009/WE w sprawie wysiłków 
podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ponieważ we wspomnianej 
decyzji uznano, że wysiłki ukierunkowane 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych powinny być sprawiedliwie 
podzielone między państwa członkowskie, 
należy wprowadzić okresy przejściowe dla 
niektórych państw członkowskich.

(9) Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 należy ustalić 
z uwzględnieniem celów krajowych 
państw członkowskich określonych w 
decyzji 406/2009/WE w sprawie wysiłków 
podjętych przez państwa członkowskie, 
zmierzających do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w celu realizacji do 
roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ponieważ we wspomnianej 
decyzji uznano, że wysiłki ukierunkowane 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych powinny być sprawiedliwie 
podzielone między państwa członkowskie, 
można wprowadzić okresy przejściowe dla 
niektórych państw członkowskich. Okresy 
te powinny być możliwie jak najkrótsze i 
mieć możliwie jak najbardziej 
ograniczony zakres. Jeżeli Unia 
Europejska postanowi podnieść swoje 
limity w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, okresy te należy ponownie 
przeanalizować, a następnie je zmienić 
lub uchylić.

Or. en

Poprawka 19
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. Ponieważ 
opodatkowanie związane z emisjami CO2
uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE cena rynkowa uprawnień do 
emisji powinna być ściśle monitorowana 

(11) Należy zapewnić, by minimalne 
poziomy opodatkowania nadal zapewniały 
osiągnięcie zamierzonych celów. 
Minimalne poziomy zarówno ogólnego 
opodatkowania zużycia energii, jak i 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 powinny w regularnych odstępach 
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w ramach okresowego przeglądu 
dyrektywy, co należy do obowiązków 
Komisji. Minimalne poziomy ogólnego 
opodatkowania zużycia energii powinny w 
regularnych odstępach czasu być 
automatycznie dostosowywane, tak by 
uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej w celu zachowania obecnego 
poziomu harmonizacji stawek; aby 
ograniczyć zmienność wynikającą z cen 
energii i żywności, takie dostosowanie 
powinno opierać się na zmianach 
ogólnounijnego zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej publikowanego przez 
Eurostat.

czasu być automatycznie aktualizowane, 
tak by uwzględnić zmiany ich wartości 
rzeczywistej; aby ograniczyć zmienność 
wynikającą z cen energii i żywności, takie 
dostosowania powinny opierać się na 
zmianach ogólnounijnego 
zharmonizowanego indeksu cen 
konsumpcyjnych z wyłączeniem energii i 
żywności nieprzetworzonej publikowanego 
przez Eurostat. Jednak ze względu na to, 
że opodatkowanie związane z emisjami 
CO2 uzupełnia funkcjonowanie dyrektywy 
2003/87/WE, minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 powinien – w przypadkach, gdy cena 
rynkowa uprawnień do emisji jest wyższa 
niż wartość rzeczywista kwoty bazowej 
CO2 – być dostosowywany do tej ceny. 
Ponadto w przypadku znacznego 
podniesienia limitów Unii w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
należy dostosować kwotę bazową CO2 do 
nowych celów.

Or. en

Poprawka 20
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

Or. fi

Poprawka 21
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 
handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.
W przypadku zakresu stopniowego 
wprowadzania należy uwzględnić średnią 
częstotliwość, z jaką osoby z państw 
członkowskich UE dokonują wymiany 
pojazdów.

Or. hu

Uzasadnienie

W Europie nawyki związane z wymianą pojazdów są różne w różnych państwach 



AM\882925PL.doc 11/71 PE475.896v01-00

PL

członkowskich, podobnie jak zakres, w jakim właściciele pojazdów mogą sobie pozwolić na 
ich wymianę. Podniesienie podatku paliwowego, w tym podatku od oleju gazowego, powinno 
być zgodne ze średnią częstotliwością wymiany pojazdów, tak aby konsumenci – w reakcji na 
poziomy podatku paliwowego – mogli w przyszłości stopniowo wymieniać swoje pojazdy, 
ustanawiając tym samym nowe wzorce konsumpcji, co jednocześnie jest jednym z celów 
przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 22
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w 
odniesieniu do olejów gazowych do 
ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
zależy zatem skreślić.

(13) Możliwość opodatkowania przez 
państwa członkowskie handlowego 
zastosowania oleju gazowego 
wykorzystywanego jako paliwo silnikowe 
niższymi stawkami niż zastosowania 
niehandlowego tego oleju należy utrzymać 
i chronić. Wzywa się Komisję do 
wprowadzenia jednolitej europejskiej 
stawki podatku akcyzowego od 
handlowego zastosowania oleju 
gazowego, tak aby położyć kres zjawisku 
turystyki paliwowej i zapewnić z jednej 
strony konkurencyjność oraz przetrwanie 
sektora transportu drogowego, któremu 
coraz bardziej zagrażają rosnące koszty 
ropy, z drugiej zaś siłę nabywczą 
konsumentów. Efektywność energetyczną 
oraz monitorowanie wpływu transportu na 
środowisko naturalne należy zapewnić 
przez wdrożenie środków redukcji emisji 
CO2 zawartych w białej księdze „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu”, 
przyjętej przez Komisję w dniu 28 lutego 
2011 r.

Or. it
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Poprawka 23
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako 
materiał pędny niższego poziomu 
opodatkowania niż w przypadku 
niehandlowego zastosowania tego oleju 
przepis ten wydaje się niezgodny z 
wymogiem podnoszenia efektywności 
energetycznej oraz z potrzebą 
ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

(13) Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 
2003/96/WE upoważnia niektóre państwa 
członkowskie do stosowania obniżonej 
stawki w odniesieniu do olejów gazowych 
do ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
należy zatem skreślić.

Or. es

Poprawka 24
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
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zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

zastosowania tego oleju przepis ten jest 
istotny pod względem ekonomicznym, 
ponieważ koszty transportu stanowią 
znaczącą część struktury kosztów 
działalności gospodarczej, szczególnie w 
krajach, w których podróżuje się na duże 
odległości, a zatem powinien zostać 
utrzymany. Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 
2003/96/WE upoważnia niektóre państwa 
członkowskie do stosowania obniżonej 
stawki w odniesieniu do olejów gazowych 
do ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
należy zatem skreślić.

Or. fi

Poprawka 25
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Ze 
względu na zasadę sprawiedliwości oraz 
aby umożliwić zagwarantowanie równych 
warunków działania poszczególnym 
środkom transportu towarowego 
wykorzystującym paliwa silnikowe, paliwa 
silnikowe i inne produkty energetyczne 
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niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis zależy zatem skreślić.

wykorzystywane w transporcie lotniczym i 
morskim powinny być odpowiednio
opodatkowane. Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 
2003/96/WE upoważnia niektóre państwa 
członkowskie do stosowania obniżonej 
stawki w odniesieniu do olejów gazowych 
do ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
należy zatem skreślić.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
opodatkowania produktów energetycznych wykorzystywanych w żegludze powietrznej i 
morskiej, o ile odbywa się to w sposób, który respektuje międzynarodowe zobowiązania 
prawne w tej dziedzinie.

Poprawka 26
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Artykuł 
9 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE upoważnia 
niektóre państwa członkowskie do 
stosowania obniżonej stawki w odniesieniu 
do olejów gazowych do ogrzewania. 
Przepis ten nie sprzyja już właściwemu 

(13) W odniesieniu do możliwość 
stosowania przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do handlowego zastosowania 
oleju gazowego stosowanego jako materiał 
pędny niższego poziomu opodatkowania 
niż w przypadku niehandlowego 
zastosowania tego oleju przepis ten wydaje 
się niezgodny z wymogiem podnoszenia 
efektywności energetycznej oraz z 
potrzebą ograniczenia rosnącego wpływu 
transportu na środowisko naturalne, a 
zatem powinien zostać skreślony. Ze 
względu na zasadę sprawiedliwości oraz 
aby umożliwić zagwarantowanie równych 
warunków działania poszczególnym 
środkom transportu towarowego 
wykorzystującym paliwa silnikowe, paliwa 
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funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i jest 
niezgody z szerszymi celami Traktatu. 
Wspomniany przepis należy zatem skreślić.

silnikowe i inne produkty energetyczne 
wykorzystywane w transporcie lotniczym i 
morskim powinny być odpowiednio
opodatkowane. Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 
2003/96/WE upoważnia niektóre państwa 
członkowskie do stosowania obniżonej 
stawki w odniesieniu do olejów gazowych 
do ogrzewania. Przepis ten nie sprzyja już 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego i jest niezgody z szerszymi 
celami Traktatu. Wspomniany przepis 
należy zatem skreślić.

Or. en

Poprawka 27
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istnieje potrzeba ograniczenia 
potencjalnego wpływu gospodarczego 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 na sektory lub subsektory uznane za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji w rozumieniu art. 10a ust. 13 
dyrektywy 2003/87/WE. Należy zatem 
zapewnić odpowiednie środki przejściowe, 
które jednak powinny również zapewniać 
utrzymanie ekologicznej skuteczności 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i urządzeń, których dotyczy ucieczka emisji, w rzeczywistości nie 
uzasadnia tego rozwiązania. Państwa członkowskie powinny zrekompensować poprzez pomoc 
państwa wykazane ryzyko ucieczki emisji w przypadku sektorów energochłonnych z powodu 
opodatkowania energii.
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Poprawka 28
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 29
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ze względu na to, że wprowadzenie 
pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
będzie stanowić kluczowy czynnik 
przyczyniający się do złagodzenia 
zależności od paliw nieodnawialnych w 
sektorze transportu, państwa 
członkowskie powinny mieć, przez 
ograniczony okres, możliwość stosowania 
zwolnień lub obniżek w poziomie 
opodatkowania energii elektrycznej 
wykorzystywanej do ładowania takich 
pojazdów.

Or. en

Poprawka 30
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
może stanowić część środków socjalnych 
określanych przez państwa członkowskie.
Możliwość stosowania takich zwolnień lub 
obniżek, ze względów równego 
traktowania źródeł energii, powinna 
zostać rozszerzona na wszystkie produkty 
energetyczne wykorzystywane jako paliwo 
do ogrzewania oraz na energię 
elektryczną. W celu zapewnienia, by 
wpływ takich zwolnień i obniżek na rynek 
wewnętrzny pozostał ograniczony, 
powinny one obowiązywać tylko w 
odniesieniu do działalności o charakterze 
niehandlowym.

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

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie wszystkich gospodarstw domowych mogłoby osłabić motywację do oszczędzania 
energii, a także stanowić zachętę do unikania opracowywania bardziej wydajnych rozwiązań 
grzewczych, co groziłoby zakłóceniem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji. Przychody uzyskane z podatków energetycznych powinny być wykorzystywane do 
wspierania biedniejszych grup społeczeństwa oraz działań na rzecz oszczędności energii.

Poprawka 31
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły



PE475.896v01-00 18/71 AM\882925PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym lub 
organizacjom użyteczności publicznej 
może stanowić część środków socjalnych 
określanych przez państwa członkowskie.
Możliwość stosowania takich zwolnień lub 
obniżek, ze względów równego 
traktowania źródeł energii, powinna 
zostać rozszerzona na wszystkie produkty 
energetyczne wykorzystywane jako paliwo 
do ogrzewania oraz na energię 
elektryczną. W celu zapewnienia, by 
wpływ takich zwolnień i obniżek na rynek 
wewnętrzny pozostał ograniczony, 
powinny one obowiązywać tylko w 
odniesieniu do działalności o charakterze 
niehandlowym.

(17) W celu stworzenia odpowiednich
zachęt do inwestycji w oszczędność energii 
i poprawę efektywności energetycznej 
należy zlikwidować możliwość określoną 
w artykule 15, pozwalającą na 
przyznawanie zwolnień lub obniżek 
gospodarstwom domowym i organizacjom 
charytatywnym. W państwach 
członkowskich, w których wpływa to na 
ceny energii, gospodarstwa domowe o 
niskich dochodach oraz organizacje 
charytatywne powinny otrzymywać 
rekompensaty w ramach stałych i 
kompleksowych środków socjalnych.

Or. en

Poprawka 32
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 33
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
ułatwienie realizacji nadrzędnych celów 
polityki Unii Europejskiej dotyczącej 
energii oraz klimatu. Włączenie sektora 
lotnictwa do unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji poprzez 
dyrektywę 2008/101/WE odzwierciedla 
dążenie do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z tego 
sektora. W przypadku nieosiągnięcia do 
dnia 31 grudnia 2011 r. 
międzynarodowego porozumienia 
uwzględniającego w swoich celach w 
zakresie redukcji emisje pochodzące z 
międzynarodowego transportu morskiego 
Komisja jest zobowiązana do 
zaproponowania środków obejmujących 
również takie emisje w ramach unijnego 
zobowiązania do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. Umożliwienie 
państwom członkowskim opodatkowania 
produktów energetycznych 
wykorzystywanych w lotnictwie i żegludze 
morskiej w taki sam sposób jak innych 
produktów energetycznych dla transportu 
ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia 
równych warunków działania i dla 
niezależności energetycznej Unii 
Europejskiej oraz jako zachęta do 
poprawy efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zabranianie państwom członkowskim opodatkowania produktów energetycznych 
wykorzystywanych w lotnictwie i żegludze morskiej nie jest konieczne, o ile odbywa się to 
w sposób, który respektuje międzynarodowe zobowiązania prawne w tej dziedzinie.



PE475.896v01-00 20/71 AM\882925PL.doc

PL

Poprawka 34
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Należy jednak dopuścić wyjątek w 
przypadku gazu ziemnego i biometanu 
wykorzystywanych jako paliwo 
transportowe, ponieważ mają one 
odgrywać kluczową rolę w kontekście 
realizacji celu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze 
transportu na poziomie 10%. W świetle 
tego faktu zwolnienie z opodatkowania 
energii jest uzasadnione, przynajmniej do 
czasu realizacji celu UE. Ponadto tego 
rodzaju nadzwyczajne traktowanie 
pomaga w promowaniu dywersyfikacji 
źródeł energii w sektorze transportu, który 
jest niemal całkowicie uzależniony od 
produktów ropopochodnych, a tym samym 
w zapewnieniu większego bezpieczeństwa 
dostaw.

Or. de

Poprawka 35
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do zwolnienia z 
opodatkowania paliwa wykorzystywanego 
do niehandlowej żeglugi powietrznej i 
morskiej. Obowiązek ten nie jest zgodny z 
ogólnymi unijnymi celami 
środowiskowymi, zasadą pomocniczości
oraz celem, jakim jest stworzenie równych 
warunków w zakresie opodatkowania 
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śródlądowe. W niektórych portach 
dostępne są bardziej ekologiczne 
rozwiązania wykorzystujące pobieranie 
energii elektrycznej z lądu, która jednak 
podlega opodatkowaniu. W celu 
stworzenia pierwszej zachęty do 
rozwijania i stosowania takiej technologii, 
do czasu przyjęcia bardziej 
kompleksowych ram w tej dziedzinie, 
państwo członkowskie powinno zwolnić z 
opodatkowania pobieraną z lądu energię 
elektryczną dostarczaną statkom 
zacumowanym w porcie. Okres 
stosowania takiego odstępstwa powinien 
być wystarczająco długi, aby nie 
zniechęcać operatorów portów do 
przeprowadzania niezbędnych inwestycji, 
a jednocześnie odstępstwo to powinno być 
ograniczone w czasie, tak by jego 
utrzymanie, w pełni lub częściowo, 
podlegało nowej decyzji przyjętej w 
odpowiednim czasie.

energii. Należy zatem zlikwidować ten 
obowiązek przy jednoczesnym 
poszanowaniu dwu- i wielostronnych 
umów międzynarodowych, jak również 
faktu, że sektor lotnictwa będzie włączony, 
a sektor żeglugi morskiej może być 
włączony do unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. en

Poprawka 36
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dyrektywa 2003/96/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do zwolnienia z 
opodatkowania paliwa wykorzystywanego 
do żeglugi na wodach Wspólnoty, a także 
energii elektrycznej produkowanej na 
pokładzie statku, w tym statku 
zacumowanego w porcie. Ponadto 
państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
takie korzystne traktowanie na wody 
śródlądowe. W niektórych portach 
dostępne są bardziej ekologiczne 
rozwiązania wykorzystujące pobieranie 

(19) Przez wzgląd na spójność podatkową 
w odniesieniu do różnych środków 
transportu oraz ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość opodatkowania 
produktów energetycznych 
wykorzystywanych do wszelkiego rodzaju 
żeglugi powietrznej i morskiej, pod 
warunkiem przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz innych 
przepisów unijnych i międzynarodowych.
W celu uniknięcia produkcji energii 
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energii elektrycznej z lądu, która jednak 
podlega opodatkowaniu. W celu 
stworzenia pierwszej zachęty do 
rozwijania i stosowania takiej technologii, 
do czasu przyjęcia bardziej 
kompleksowych ram w tej dziedzinie, 
państwo członkowskie powinno zwolnić z 
opodatkowania pobieraną z lądu energię 
elektryczną dostarczaną statkom 
zacumowanym w porcie. Okres stosowania 
takiego odstępstwa powinien być 
wystarczająco długi, aby nie zniechęcać 
operatorów portów do przeprowadzania 
niezbędnych inwestycji, a jednocześnie 
odstępstwo to powinno być ograniczone w 
czasie, tak by jego utrzymanie, w pełni lub 
częściowo, podlegało nowej decyzji 
przyjętej w odpowiednim czasie.

elektrycznej z paliwa na pokładzie statków 
podczas cumowania oraz związanego z 
tym lokalnego zanieczyszczenia powietrza 
państwa członkowskie powinny zwolnić z 
opodatkowania pobieraną z lądu energię 
elektryczną dostarczaną statkom 
zacumowanym w porcie. Okres stosowania 
takiego odstępstwa powinien być 
wystarczająco długi, aby nie zniechęcać 
operatorów portów do przeprowadzania 
niezbędnych inwestycji, a jednocześnie 
odstępstwo to powinno być ograniczone w 
czasie, tak by jego utrzymanie, w pełni lub 
częściowo, podlegało nowej decyzji 
przyjętej w odpowiednim czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę przewagę energii elektrycznej wytworzonej na lądzie względem energii 
elektrycznej produkowanej na pokładzie z paliwa, należy wprowadzić zwolnienia podatkowe 
dla energii elektrycznej pobieranej z lądu.

Poprawka 37
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 



AM\882925PL.doc 23/71 PE475.896v01-00

PL

wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.

wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.
Uzyskane w ten sposób dochody 
podatkowe należy ponownie inwestować, 
tak aby zwiększać i rozwijać efektywność 
energetyczną danego sektora.

Or. hu

Uzasadnienie

Nierówności między sektorami w różnych krajach nadal będą się zwiększać, jeżeli 
poszczególne państwa członkowskie będą wykorzystywać uzyskane w ten sposób dochody 
podatkowe do różnych celów. Ponieważ głównym celem wniosku Rady jest przestrzeganie 
zobowiązań UE dotyczących emisji gazów cieplarnianych w okresie, którego koniec przypada 
na 2020 r., poprawka ta pomoże w realizacji tych celów.

Poprawka 38
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii. 
W związku z tym zwolnienia te należy 
zlikwidować.
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do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu.

Or. en

Poprawka 39
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Zjawiska uchylania się od podatków 
w postaci „turystyki paliwowej” w 
komercyjnym transporcie drogowym oraz 
„tankeringu” (tankowania paliwa na 
zapas) w komercyjnym lotnictwie 
powodują zakłócenia rynku wewnętrznego 
i sprawiają, że dla poszczególnych państw 
członkowskich niekorzystne jest 
stosowanie poziomów opodatkowania, 
które są wyższe niż w innych krajach. 
Jednym ze sposobów rozwiązania tego 
problemu mogłoby być całkowite lub 
częściowe przejście od obecnego systemu 
opodatkowania ilości odpowiednich paliw 
zakupionych w danym kraju do systemu 
opodatkowania tych paliw na podstawie 
ilości faktycznie zużywanych na 
terytorium każdego państwa 
członkowskiego. Aby uzyskać lepszy obraz 
tego alternatywnego rozwiązania, Komisja 
powinna przedstawić sprawozdanie na 
temat wykonalności oraz oczekiwanych 
skutków takiej zmiany.

Or. en

Poprawka 40
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
powodzenie działań mających na celu 
wykorzystanie dochodów podatkowych do 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
danych sektorach, wpływ innowacji i 
rozwoju technologicznego oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej. Wykaz sektorów 
lub podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

Or. hu

Uzasadnienie

Niezbędne jest monitorowanie sposobu wykorzystywania dochodów podatkowych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą oraz racjonalności tego wykorzystania.

Poprawka 41
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 

(28) Co trzy lata, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
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sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, wpływ na szkodliwe lub 
potencjalnie szkodliwe emisje inne niż 
emisje CO2 oraz uzasadnienie zwolnień i 
obniżek podatkowych ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej. Wykaz sektorów 
lub podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

Or. en

Poprawka 42
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Co pięć lat, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej.

(28) Co trzy lata, przy czym po raz 
pierwszy do końca 2015 r., Komisja 
powinna przedstawiać Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy Komisji, obejmujące 
w szczególności minimalny poziom 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 w świetle zmian obowiązującej w UE 
ceny rynkowej uprawnień do emisji, 
wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego oraz uzasadnienie 
zwolnień i obniżek podatkowych 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
dla tym paliwa wykorzystywanego do 
celów żeglugi powietrznej i morskiej. 
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Wykaz sektorów lub podsektorów 
uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji podlega przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, w 
szczególności uwzględniając dostępność 
nowych dowodów.

Należy sporządzić wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji i 
poddawać go przeglądowi w regularnych 
odstępach czasu, w szczególności 
uwzględniając dostępność nowych 
dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i urządzeń, których dotyczy ucieczka emisji, w rzeczywistości nie 
uzasadnia szczegółowych przepisów, jednak wykaz nadal powinien być sporządzany. Państwa 
członkowskie mogłyby zrekompensować poprzez pomoc państwa wykazane ryzyko ucieczki 
emisji w przypadku sektorów energochłonnych z powodu opodatkowania energii.

Poprawka 43
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
unijne ramy dotyczące opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej. Określa ona zbiór 
obowiązujących przepisów, których 
państwa członkowskie muszą przestrzegać 
przy nakładaniu podatków krajowych w 
tych dziedzinach. Wyznacza ona także 
definicję i strukturę odniesienia dla 
poszczególnych paliw, minimalne poziomy 
opodatkowania, zasady dotyczące 
wzajemnych powiązań stawek 
podatkowych oraz ich aktualizowania, 
system koordynacji opodatkowania 
energii z unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, uzgodnienia 
dotyczące różnych okresów stopniowego 
wycofywania oraz zwolnień, a także 
przepisy dotyczące sposobu, w jaki 
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ustawodawstwo w tej dziedzinie powinno 
się dalej rozwijać.

Or. en

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie nakładają podatki 
na produkty energetyczne i energię 
elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
zapewniając produkty i usługi po 
przystępnej cenie oraz eliminując grożące 
obywatelom ubóstwo energetyczne. W tym 
celu przeprowadza się oceny wpływu.

Or. ro

Uzasadnienie

Głównym celem Unii Europejskiej jest zapewnienie dobrobytu swoim obywatelom.

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
rozróżnienie na opodatkowanie związane z 
emisjami CO2 i ogólne opodatkowanie 
zużycia energii.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
rozróżnienie na opodatkowanie związane z 
emisjami CO2 i ogólne opodatkowanie 
zużycia energii. Państwa członkowskie 
przeznaczają uzyskane przez siebie 
dochody z opodatkowania związanego z 
CO2 w rozumieniu załącznika I na środki 
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ukierunkowane na zwiększenie 
efektywności energetycznej i zmniejszenie 
zanieczyszczenia.

Or. ro

Poprawka 46
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2
obliczane jest w EUR/t emisji CO2 w 
oparciu o referencyjne wskaźniki emisji 
CO2 określone w pkt 11 załącznika I do 
decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy, w 
przypadku biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, obowiązują 
wyłącznie, jeżeli dany produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(**). Jeżeli biopaliwa i biopłyny nie 
spełniają tych kryteriów, państwa 
członkowskie stosują referencyjny 
wskaźniki emisji CO2 dla równoważnego 
paliwa do ogrzewania lub paliwa 
silnikowego, w odniesieniu do którego w 
niniejszej dyrektywie określono minimalne 

Opodatkowanie związane z emisjami CO2
paliw nieprodukowanych na bazie 
biomasy obliczane jest w EUR/t emisji 
CO2 w oparciu o referencyjne wskaźniki 
emisji CO2 określone w pkt 11 załącznika I 
do decyzji Komisji 2007/589/WE z dnia 18 
lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wskaźniki emisji CO2 określone we 
wspomnianej decyzji dla biomasy lub 
produktów wytworzonych z biomasy 
obowiązują wyłącznie, jeżeli dany produkt 
spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 
określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(**). Jeżeli biopaliwa i biopłyny nie 
spełniają tych kryteriów, państwa 
członkowskie stosują referencyjny 
wskaźniki emisji CO2 dla równoważnego 
paliwa do ogrzewania lub paliwa 
silnikowego, w odniesieniu do którego w 
niniejszej dyrektywie określono minimalne 
poziomy opodatkowania. Zwolnienie to 
powinno mieć jeszcze bardziej 
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poziomy opodatkowania. ograniczony charakter zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2009/28/WE w 
sprawie zmniejszenia emisji CO2. 
Oznaczałoby to, że zwolnienia z 
opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 dla biopaliw i biopłynów, które 
przewidują ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 35%, 
powinny obowiązywać jedynie do końca 
roku 2016. Od roku 2017 limit powinien 
wynosić 50%, a od roku 2018 – 60%.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 w odniesieniu do paliw na bazie biomasy w przypadkach, gdy nie spełniają one 
kryteriów zrównoważonego rozwoju ustanowionych w dyrektywie 2009/28/WE.

Poprawka 47
Krišjānis Kariņš

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. lv

Poprawka 48
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. lv

Poprawka 49
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera aa (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE 
Artykuł 2 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przedstawi propozycję uwzględnienia w 
niniejszej dyrektywie minimalnej stawki 
podatku dla jądrowych prętów 
paliwowych wykorzystywanych do 
produkcji energii elektrycznej oraz 
dodania jądrowych prętów paliwowych do 
produktów energetycznych określonych w 
ustępie 1 niniejszego artykułu. Nie 
narusza to postanowień dotyczących 
okresów stopniowego wycofywania 
ustanowionych w państwach 
członkowskich.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii nie obejmuje kwestii paliw 
jądrowych. Jednak niekorzystne skutki związane z wykorzystaniem energii jądrowej, 
potencjalne ryzyko w przypadku awarii jądrowej, a także wymóg zapewnienia równych 
warunków dla różnych źródeł energii w pełni uzasadniają uwzględnienie minimalnej stawki 
opodatkowania prętów paliwowych w dyrektywie. Ta minimalna stawka podatku powinna 
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odpowiadać finansowej przewadze paliw jądrowych w wyniku wzrostu cen energii 
elektrycznej wynikających z działania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji.

Poprawka 50
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Węglowodory inne niż te wymienione w 
ust.1, przeznaczone do wykorzystania, 
oferowane na sprzedaż lub 
wykorzystywane jako paliwo do 
ogrzewania, podlegają opodatkowaniu 
według stawek przyjętych dla 
równoważnego produktu energetycznego, 
obliczanych zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3.
Niniejszy akapit nie ma zastosowania do 
torfu.

Węglowodory inne niż te wymienione w 
ust.1, przeznaczone do wykorzystania, 
oferowane na sprzedaż lub 
wykorzystywane jako paliwo do 
ogrzewania, podlegają opodatkowaniu 
według stawek przyjętych dla 
równoważnego produktu energetycznego, 
obliczanych zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyjąć spójne podejście w stosunku do wszystkich produktów energetycznych.

Poprawka 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) energii elektrycznej, produktów i 
usług energetycznych wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych obywateli 
europejskich w celu przygotowania i 



AM\882925PL.doc 33/71 PE475.896v01-00

PL

konserwacji codziennie spożywanej 
żywności oraz zapewnienia zdrowego 
klimatu w otoczeniu, gwarantując 
optymalną temperaturę otaczającego 
powietrza (około+20°C);

Or. ro

Poprawka 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. ro

Poprawka 53
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– energii elektrycznej w przypadku, gdy 
stanowi ona ponad 50% kosztu produktu. 
„Koszt produktu” oznacza sumę wartości 
zakupionych towarów i usług, kosztów 
personelu i zużycia środków trwałych na 
szczeblu przedsiębiorstwa. Koszt ten 
oblicza się średnio na jednostkę. „Koszt 
energii elektrycznej” oznacza rzeczywistą 
wartość zakupu energii elektrycznej lub 
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koszt produkcji energii elektrycznej, jeżeli 
jest ona generowana w przedsiębiorstwie.

Or. lv

Poprawka 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. ro

Uzasadnienie

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

Poprawka 55
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy w 
załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 

skreślony
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art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2023 r.

Or. de

Poprawka 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. ro

Uzasadnienie

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

Poprawka 57
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 
zróżnicowań i obniżek przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, w przypadku gdy w 
załączniku I dla danego zastosowania 
przewidziano takie same minimalne 
poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, obowiązek ten stosuje się w 
pełni od dnia 1 stycznia 2023 r., a do tego 
czasu będzie stopniowo wprowadzany w 
dwóch etapach:
a) od dnia 1 stycznia 2018 r. państwa 
członkowskie zapewniają, że krajowe 
minimalne poziomy opodatkowania 
poszczególnych paliw silnikowych są nie 
więcej niż 15% niższe niż któregokolwiek z 
pozostałych paliw silnikowych;
b) od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa 
członkowskie zapewniają, że taki sam 
poziom opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 obowiązuje dla wszystkich 
paliw silnikowych oraz że krajowy 
minimalny poziom ogólnego 
opodatkowania zużycia energii dla 
poszczególnych paliw silnikowych jest nie 
więcej niż 5% niższy niż dla 
któregokolwiek z pozostałych paliw 
silnikowych;

Or. en

Poprawka 58
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 59
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

poziomy opodatkowania, państwa 
członkowskie zapewniają ustalenie takich 
samych poziomów opodatkowania dla 
produktów przeznaczonych do tego 
zastosowania. Nie naruszając przepisów 
art. 15 ust. 1 lit. i), w odniesieniu do paliw 
silnikowych, o których mowa w tabeli A w 
załączniku I, przepis ten obowiązuje 
najpóźniej od dnia 1 stycznia 2023 r.

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność technologiczna jest kluczowym czynnikiem opłacalności w odniesieniu do 
efektywności energetycznej i zmniejszania emisji CO2. Zasada ta powinna zatem być 
stosowana możliwie jak najszybciej przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych sytuacji w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. ro

Uzasadnienie

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

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. ro

Uzasadnienie

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

Poprawka 62
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Eurostat. Komisja publikuje minimalne 
poziomy opodatkowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 63
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne poziomy podlegają 
automatycznemu dostosowaniu poprzez 
podwyższenie lub obniżenie kwoty bazowej 
w euro o wskaźnik procentowej zmiany 
indeksu w poprzednich trzech latach 

skreślony
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kalendarzowych. Jeżeli zmiana 
procentowa w czasie od ostatniego 
dostosowania jest niższa niż 0,5%, 
dostosowania nie dokonuje się.

Or. ro

Uzasadnienie

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

Poprawka 65
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Minimalne poziomy opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 ustanowione 
w niniejszej dyrektywie podlegają 
dostosowaniu co trzy lata począwszy od 
dnia 1 lipca 2016 r., tak by były 
dostosowane do najwyższego z poniższych 
dwóch wskaźników:
a) obecna wartość rzeczywista kwoty 
bazowej emisji CO2, obliczana poprzez 
podwyższenie lub obniżenie kwoty bazowej 
w euro o wskaźnik procentowej zmiany w 
poprzednich trzech latach 
kalendarzowych zharmonizowanego 
indeksu cen konsumpcyjnych z 
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wyłączeniem energii i żywności 
nieprzetworzonej, publikowanego przez 
Eurostat;
b) średnia cena CO2 w ramach unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
z 18 miesięcy poprzedzających 
dostosowanie, obliczona zgodnie z wzorem 
określonym przez Komisję na podstawie 
sprawozdania na rok 2015, o którym 
mowa w art. 29.
Nie przeprowadza się dostosowania, jeśli 
zmiana od ostatniego dostosowania ze 
względu na rozwój tych dwóch 
wskaźników byłaby mniejsza niż 0,5%.
Jeżeli Unia postanowi, że poziomy emisji 
gazów cieplarnianych powinny zostać 
obniżone do 2020 r. o więcej niż 20% w 
porównaniu z poziomami z 1990 r., 
Komisja, nie później niż trzy miesiące po 
podjęciu tej decyzji, przedstawi 
sprawozdanie na temat tego, które 
wyrównania ujęte w niniejszej dyrektywie 
są pożądane, aby umożliwić osiągnięcie 
nowych celów. Nie później niż sześć 
miesięcy po opublikowaniu tego 
sprawozdania Rada podejmie decyzję o 
sposobie dostosowania kwoty bazowej CO2
do nowych okoliczności.
Komisja publikuje minimalne poziomy 
ogólnego opodatkowania zużycia energii 
oraz opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 66
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – podpunkt 4 – litera b)
Dyrektywa 2003/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Stosowany w transporcie gaz ziemny i 
biometan zwalnia się z opodatkowania 
przynajmniej do czasu, gdy udział 
odnawialnych źródeł energii 
wykorzystywanych w sektorze transportu 
nie wzrośnie do poziomu 10%. Komisja w 
sposób ciągły dokonuje przeglądu trendów 
rynkowych i w odpowiednim czasie 
przedkłada adekwatny wniosek 
ustawodawczy. 

Or. de

Poprawka 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 68
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – wprowadzenie
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: (6) W artykule 7 ustęp 1 otrzymuje 
brzmienie:

Or. es

Poprawka 69
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić rozróżnienie między 
handlowym i niehandlowym 
zastosowaniem oleju gazowego 
stosowanego jako paliwo silnikowe, pod 
warunkiem że przestrzega się 
minimalnych poziomów wspólnotowych 
oraz że stawka dla oleju gazowego o 
zastosowaniu handlowym stosowanego 
jako paliwo silnikowe nie spada poniżej 
krajowego poziomu opodatkowania 
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2003 
r., bez względu na jakiekolwiek odstępstwa 
w tym zakresie ustanowione w niniejszej 
dyrektywie.

Or. fi

Uzasadnienie

W odniesieniu do opodatkowania oleju gazowego należy nadal dopuszczać możliwość 
rozróżniania między zastosowaniem handlowym a zastosowaniem do celów prywatnych. 
Niższa stawka podatku w przypadku zastosowania handlowego jest istotna pod względem 
ekonomicznym, ponieważ koszty transportu stanowią znaczącą część struktury kosztów 
działalności gospodarczej, szczególnie w krajach, w których podróżuje się na duże odległości.
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Poprawka 70
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Nie później niż 1 stycznia 2019 r. 
Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania obowiązujących w 
kolejnym okresie, który rozpoczyna się w 
dniu 1 stycznia 2020 r.

Or. ro

Poprawka 71
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. „Handlowe zastosowanie oleju 
gazowego wykorzystywanego jako paliwo 
silnikowe” oznacza stosowanie oleju 
gazowego w charakterze paliwa 
silnikowego w następujących celach:
(a) do przewozu towarów w celach 
zarobkowych, lub na własny rachunek, 
pojazdami silnikowymi lub pojazdami 
przegubowymi przeznaczonymi wyłącznie 
do drogowego przewozu towarów o 
maksymalnej dopuszczalnej masie 
całkowitej z załadunkiem nie mniejszej niż 
7,5 tony;
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(b) do przewozu pasażerów, w ramach 
usług świadczonych regularnie lub 
okazjonalnie, pojazdem silnikowym 
kategorii M2 lub kategorii M3, zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie Rady 
70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do 
homologacji typu pojazdów silnikowych i 
ich przyczep.

Or. fi

Poprawka 72
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla 
produktów wykorzystywanych jako paliwa 
silnikowe do celów określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela B.

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla 
produktów wykorzystywanych jako paliwa 
silnikowe do celów określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela B, a 
uzyskane w ten sposób dochody 
podatkowe należy ponownie inwestować, 
tak aby zwiększać i rozwijać efektywność 
energetyczną danego sektora.

Or. hu

Uzasadnienie

Ważne jest, aby podatek nie był swobodnie wykorzystywany przez państwa członkowskie, lecz 
przeznaczany konkretnie na ten sektor, z którego został pozyskany, ponieważ dotąd przemysł 
inwestował w B&R, aby chronić środowisko naturalne i te inwestycje muszą się zwrócić. 
Natomiast aktualizacja celów stosowania wymienionych w ustępie 2 może doprowadzić do 
dalszej redukcji emisji substancji zanieczyszczających. W oparciu o inwestycje prowadzone 
przy pomocy dochodów podatkowych możliwa jest też stymulacja przemysłu, w którym 
powstaną miejsca pracy.
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Poprawka 73
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie później niż 1 stycznia 2019 r. 
Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania obowiązujących w 
kolejnym okresie, który rozpoczyna się w 
dniu 1 stycznia 2020 r.

Or. ro

Poprawka 74
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 9 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie później niż 1 stycznia 2019 r. 
Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania obowiązujących w 
kolejnym okresie, który rozpoczyna się w 
dniu 1 stycznia 2020 r.

Or. ro
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Poprawka 75
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie później niż 1 stycznia 2019 r. 
Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania obowiązujących w 
kolejnym okresie, który rozpoczyna się w 
dniu 1 stycznia 2020 r.

Or. ro

Poprawka 76
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie zwalniają z opodatkowania 
energię elektryczną dostarczaną 
bezpośrednio do statków cumujących 
w portach.
(Poprawka ta ma na celu zastąpienie 
wszystkich innych części art. 14 (ust. 1-3 
wraz z akapitami)).
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Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do opodatkowania paliwa dla lotnictwa i żeglugi 
morskiej, a także energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej, ale 
powinno istnieć czasowe zwolnienie dla statków cumujących w portach.

Poprawka 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 78
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – litery b) i c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] (iia) skreśla się litery b) i c).

Or. en

Poprawka 79
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] aa) skreśla się ustęp 2.

Or. en

Poprawka 80
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 14a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie zapewniają ulgę podatkową 
dotyczącą opodatkowania związanego z 
emisjami CO2 w odniesieniu do 
wykorzystywania produktów 
energetycznych przez instalacje należące 
do sektorów lub podsektorów uznanych za 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji.

skreślony

2. Kwota ulgi podatkowej odpowiada 
średniemu rocznemu zużyciu produktów 
energetycznych, wyrażonemu w 
gigadżulach (GJ), przez instalację w 
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okresie referencyjnym, do celów innych 
niż te, o których mowa w art. 7, 
pomnożonemu przez 0,00561 oraz przez 
minimalny poziom opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 określony w 
załączniku I tabela C. Okres referencyjny 
wspomniany w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu obejmuje okres od dnia 
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 
2008 r. bądź też okres od dnia 1 stycznia 
2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Kwota 
ulgi podatkowej nie może przekroczyć 
kwoty podatku związanego z emisjami 
CO2 z tytułu wykorzystania produktów 
energetycznych przez instalację w danym 
okresie.
3. W odniesieniu do instalacji, które nie 
były w eksploatacji w okresie 
referencyjnym, państwa członkowskie 
ustalają poziom ulgi podatkowej na 
podstawie zainstalowanej mocy 
urządzenia pomnożonej przez wskaźnik 
średniego wykorzystania mocy z 
zastosowaniem metodyki określonej w 
decyzji Komisji XXX w sprawie 
ustanowienia przejściowych zasad 
dotyczących zharmonizowanego 
przydziału bezpłatnych uprawnień do 
emisji w całej Unii na mocy art. 10a 
dyrektywy 2003/87/WE(*).
4. W przypadku gdy państwo członkowskie 
stosuje poziom opodatkowania 
związanego z emisjami CO2
przekraczający minimalny poziom 
określony w niniejszej dyrektywie, może 
wówczas, do celów określenia kwoty ulgi 
podatkowej na podstawie ust. 2, 
uwzględnić poziom opodatkowania 
związanego z emisjami CO2 do wysokości 
poziomu krajowego.
5. Do celów ust. 1–4 „sektory lub 
subsektory uznane za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji” to 
sektory lub subsektory uznane za takie na 
podstawie art. 10a ust. 13 dyrektywy 
2003/87/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i urządzeń, których dotyczy ucieczka emisji, w rzeczywistości nie 
uzasadnia tego rozwiązania. Państwa członkowskie powinny zrekompensować poprzez pomoc 
państwa wykazane ryzyko ucieczki emisji w przypadku sektorów energochłonnych z powodu 
opodatkowania energii.

Poprawka 81
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 82
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) litery h) oraz i) otrzymują brzmienie: (i) skreśla się litery f) oraz h), a litera i) 
otrzymuje brzmienie:

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny mieć możliwość same 
określać odpowiednie poziomy opodatkowania w odniesieniu do żeglugi morskiej lub 
powietrznej.

Poprawka 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 84
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) do dnia 1 stycznia 2018 r. energia 
elektryczna, gaz ziemny, węgiel i paliwa 
stałe wykorzystywane przez gospodarstwa 
domowe lub organizacje uznane przez dane 
państwo członkowskie za organizacje 
użyteczności publicznej. W przypadku 
takich organizacji użyteczności publicznej 
państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zwolnienie lub obniżkę do działalności 
niehandlowych. W przypadku gdy 
występują mieszane zastosowania, 
opodatkowanie stosuje się proporcjonalnie 
do każdego rodzaju zastosowania. Jeśli 
zastosowanie jest nieznaczne, wówczas 
może zostać potraktowane jako 
nieistniejące;

Or. en

Poprawka 85
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne;”

(i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
płynnego wykorzystywanego jako paliwo;”

Or. de

Poprawka 86
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) do dnia 1 stycznia 2023 r. gazu 
ziemnego i gazu płynnego 
wykorzystywanych jako materiały pędne;”

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

Or. de

Poprawka 87
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dodaje się podpunkt w brzmieniu:
„Stosowany w transporcie gaz ziemny i 
biometan zwalnia się z opodatkowania 
przynajmniej do czasu, gdy udział 
odnawialnych źródeł energii 
wykorzystywanych w sektorze transportu 
nie wzrośnie do poziomu 10%. Komisja w 
sposób ciągły dokonuje przeglądu trendów 
rynkowych i w odpowiednim czasie 
przedkłada adekwatny wniosek 
ustawodawczy.”.

Or. de

Poprawka 88
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. ro

Poprawka 89
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litery od a) do e) oraz lit. g) obowiązują 
tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.

Litery od a) do e) oraz litery od g) do i)
obowiązują tylko w stosunku do ogólnego 
opodatkowania zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie wszystkich gospodarstw domowych mogłoby osłabić motywację do oszczędzania 
energii, a także stanowić zachętę do unikania opracowywania bardziej wydajnych rozwiązań 
grzewczych, co groziłoby zakłóceniem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji. Przychody uzyskane z podatków energetycznych powinny być wykorzystywane do 
wspierania biedniejszych grup społeczeństwa oraz działań na rzecz oszczędności energii.

Poprawka 90
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 15 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 91
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Sektory te nie powinny być zwolnione z opodatkowania ze względu na uczciwość w stosunku 
do innych rodzajów działalności gospodarczej, które są objęte przepisami dotyczącymi 
opodatkowania energii, oraz aby zapobiec zaprzepaszczeniu szans na zachęcenie do 
ograniczania emisji CO2 i zachęcenie do ograniczania zużycia energii.

Poprawka 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 93
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą – nie naruszając 

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

przepisów ust. 5 – stosować pod kontrolą 
fiskalną zwolnienie lub obniżoną stawkę 
ogólnego opodatkowania zużycia energii w 
stosunku do produktów podlegających 
opodatkowaniu określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy 
produkty te składają się z jednego lub 
większej liczby lub zawierają jeden lub 
większą liczbę następujących produktów, 
lub, w odniesieniu do biopaliw i biopłynów 
zdefiniowanych w art. 2 lit. h) oraz i) 
dyrektywy 2009/28/WE, produkty te 
spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 wspomnianej 
dyrektywy lub, w odniesieniu do paliw, 
tak długo, jak ich udział w rynku 
pozostaje poniżej poziomu 5%:

Or. de

Poprawka 94
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, 
Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i 
Słowacja mogą, dla zastosowań 
określonych w art. 8 i 9, stosować okres 
przejściowy do dnia 1 stycznia 2030 r. w 
celu wprowadzenia opodatkowania 
związanego z emisjami CO2. Jeżeli Unia 
postanowi, że poziomy emisji gazów 
cieplarnianych powinny zostać obniżone 
do 2020 r. o więcej niż 20% w porównaniu 
z poziomami z 1990 r., Komisja 
przeanalizuje obowiązywanie tych okresów 
przejściowych i w stosownym przypadku 
przedłoży wniosek dotyczący obniżenia
minimalnych poziomów opodatkowania 
związanego z emisjami CO2, dokonując 
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CO2 określonych w załączniku I. porównania z poziomami określonymi w 
załączniku I.

Or. ro

Poprawka 95
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 96
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17 – litera aa) (nowa)Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 21 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nie później niż sześć miesięcy po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy Komisja 
składa sprawozdanie do Rady i 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
warunków wstępnych dla niektórych lub 
wszystkich państw członkowskich w celu 
przejścia na system, w którym paliwo
transportowe jest opodatkowane na 
podstawie paliwa wykorzystywanego
zamiast stosowanego obecnie systemu, w 
którym bierze się pod uwagę paliwo 
tankowane. Sprawozdaniu towarzyszą, w 
stosownych przypadkach, wnioski w 
sprawie zmian w prawodawstwie UE, a 
samo sprawozdanie obejmuje 
wszechstronną ocenę wpływu na 
pomocniczość w zakresie podatków, 
emisje gazów cieplarnianych, 
niezależność energetyczną i wzrost 
gospodarczy.”.

Or. en

Uzasadnienie

W celu rozwiązania problemu turystyki paliwowej najwyższy czas, aby rozważyć możliwość 
opodatkowania zużywanego paliwa zgodnie z amerykańskim modelem IFTA.

Poprawka 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17 – litera aa) (nowa)Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 21 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nie później niż sześć miesięcy po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy Komisja 
składa sprawozdanie do Rady i 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
warunków wstępnych dla niektórych lub 
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wszystkich państw członkowskich w celu 
przejścia na system, w którym paliwo 
transportowe jest opodatkowane na 
podstawie paliwa wykorzystywanego 
zamiast stosowanego obecnie systemu, w 
którym bierze się pod uwagę paliwo 
tankowane. Sprawozdaniu towarzyszą, w 
stosownych przypadkach, wnioski w 
sprawie zmian w prawodawstwie UE, a 
samo sprawozdanie obejmuje 
wszechstronną ocenę wpływu na 
pomocniczość w zakresie podatków, 
emisje gazów cieplarnianych, 
niezależność energetyczną i wzrost 
gospodarczy.”.

Or. en

Poprawka 98
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17 – litera ca) (nowa)
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 21 – ustęp 6a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. Nie później niż dwa lata po przyjęciu 
niniejszej dyrektywy Komisja przedstawi 
sprawozdanie na temat wykonalności oraz 
oczekiwanych skutków całkowitego lub 
częściowego przejścia od obecnego 
systemu opodatkowania ilości paliw 
transportowych, które są kupowane w 
danym kraju, do system opodatkowania 
tych paliw na podstawie ilości faktycznie 
zużywanych na terytorium każdego 
państwa członkowskiego. Jeżeli uzna się 
to za właściwe, w następstwie 
sprawozdania powinny zostać złożone
odpowiednie wnioski ustawodawcze.”.

Or. en
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Poprawka 99
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
i Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz wpływu jej 
stosowania na gospodarkę Unii i dobrobyt 
obywateli Europy. Jeżeli analiza wpływu 
stosowania niniejszej dyrektywy wykaże, iż 
zmiany w dyrektywie są konieczne, 
Komisja przedkłada wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Or. ro

Poprawka 101
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co pięć lat, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy do 
końca 2015 r., Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz – w stosownym 
przypadku – wniosek dotyczący jej 
zmiany.

Or. en

Poprawka 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 103
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 104
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Komisji obejmuje między 
innymi zbadanie minimalnego poziomu 

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

opodatkowania związanego z emisjami 
CO2, wpływ innowacji i rozwoju 
technologicznego, w szczególności na 
efektywność energetyczną, wykorzystanie 
energii elektrycznej w transporcie, oraz 
uzasadnienie zwolnień i obniżek 
podatkowych, w dla tym paliwa 
wykorzystywanego do celów żeglugi 
powietrznej i morskiej, ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie. Komisja uwzględnia 
w swoim sprawozdaniu prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość minimalnych 
poziomów opodatkowania, szersze cele 
Traktatu oraz powodzenie działań 
mających na celu wykorzystanie 
dochodów podatkowych do zwiększenia 
efektywności energetycznej w danych 
sektorach.

Or. hu

Poprawka 105
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji do celów 
art. 14a niniejszej dyrektywy podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

W każdym przypadku wykaz sektorów lub 
podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji podlega 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, w szczególności uwzględniając 
dostępność nowych dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczona liczba sektorów i urządzeń, których dotyczy ucieczka emisji, w rzeczywistości nie 
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uzasadnia szczegółowych przepisów, jednak wykaz nadal powinien być sporządzany. 
Następnie państwa członkowskie mogłyby zrekompensować poprzez pomoc państwa 
wykazane ryzyko ucieczki emisji dla sektorów energochłonnych z powodu opodatkowania 
energii.

Poprawka 106
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami CO2

1 stycznia 2013 r. 1 stycznia 2013 r.
20 EUR/t CO2 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

Uzasadnienie

Stawka w wysokości 30 EUR za tonę jest odpowiednim minimum zgodnym z europejskimi 
celami dotyczącymi klimatu.

Poprawka 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami CO2
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1 stycznia 2013 r. 1 stycznia 2013 r.
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Poprawka 108
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne opodatkowanie zużycia energii skreślona
1 stycznia 2018 r.
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Or. ro

Poprawka 109
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela A – rząd siódmy
Tekst proponowany przez Komisję
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Gaz ziemny
Kody CN 
2711 11 00 i 2711 21 00

20 EUR 
za tonę 
CO2

1,5 EUR za 
gigadżul

5,5 EUR za 
gigadżul

9,6 EUR za 
gigadżul

Poprawka
Gaz ziemny

Kody CN 
2711 11 00 i 2711 21 00

20 EUR 
za tonę 
CO2

1,0 EUR za 
gigadżul

1,0 EUR za 
gigadżul

1,0 EUR za 
gigadżul

Or. en

Poprawka 110
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/96/WE
Załącznik I – tabela A – rząd 5a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Handlowe 
zastosowanie oleju 
napędowego

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

Or. fiUzasadnienie

Niższa stawka podatku w przypadku zastosowania handlowego oleju gazowego jest istotna 
pod względem ekonomicznym, ponieważ koszty transportu stanowią znaczącą część struktury 
kosztów działalności gospodarczej, szczególnie w krajach, w których podróżuje się na duże 
odległości.

Poprawka 111
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami 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

Uzasadnienie

Stawka w wysokości 30 EUR za tonę jest odpowiednim minimum zgodnym z europejskimi 
celami dotyczącymi klimatu.

Poprawka 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami CO2 
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Poprawka 113
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami 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

Uzasadnienie

Stawka w wysokości 30 EUR za tonę jest odpowiednim minimum zgodnym z europejskimi 
celami dotyczącymi klimatu.

Poprawka 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opodatkowanie związane z emisjami CO2 Opodatkowanie związane z emisjami CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


