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Predlog spremembe 13
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obdavčitev emisij CO2 je za države 
članice lahko stroškovno učinkovito 
sredstvo, s katerim lahko dosežejo 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki 
je potrebno v skladu z Odločbo 
406/2009/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, in sicer pri 
virih, ki niso zajeti s sistemom Unije v 
okviru Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/16/ES. Zaradi potencialne vloge 
obdavčitve CO2 so za pravilno delovanje 
notranjega trga potrebni skupni predpisi o 
navedeni obdavčitvi.

(3) Obdavčitev emisij CO2 je za države 
članice stroškovno učinkovito sredstvo, s 
katerim lahko dosežejo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, ki je potrebno v 
skladu z Odločbo 406/2009/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
prizadevanju držav članic za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, in sicer pri 
virih, ki niso zajeti s sistemom Unije v 
okviru Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/16/ES. Zaradi potencialne vloge 
obdavčitve CO2 so za pravilno delovanje 
notranjega trga potrebni skupni predpisi o 
navedeni obdavčitvi.

Or. en

Predlog spremembe 14
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
energetskih virov. Pri obdavčitvi CO2 se je 
treba sklicevati na emisije CO2, ki jih 

(6) Vsakega izmed teh elementov je treba 
izračunati na podlagi objektivnih meril, ki 
omogočajo enako obravnavo različnih 
energetskih virov. Pri obdavčitvi CO2 iz 
goriv, ki niso iz biomase, se je treba 
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povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 
2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o 
določitvi smernic za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. Pri splošni obdavčitvi 
porabe energije se je treba sklicevati na 
energijsko vsebnost različnih energentov in 
električne energije, kot je navedeno v 
Direktivi 2006/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS. V tem okviru 
je treba upoštevati okoljske koristi 
biomase ali proizvodov, pridobljenih iz 
biomase. Ti proizvodi morajo biti 
obdavčeni na podlagi faktorjev emisije 
CO2, določenih v Odločbi 2007/589/ES za 
biomaso ali proizvode, pridobljene iz 
biomase, ter njihove energijske vsebnosti, 
kot je opredeljeno v Prilogi III Direktive 
2009/28/ES. Biogoriva in tekoča 
biogoriva, opredeljena v členu 2(h) in (i) 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, so daleč 
najpomembnejša zadevna kategorija. Ker 
so okoljske prednosti teh proizvodov 
različne, odvisno od tega, ali se skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
Direktive, bi se morale specifične 
referenčne vrednosti za biomaso in 
proizvode, pridobljene iz biomase, 
uporabljati le, kadar so izpolnjena ta 
merila.

sklicevati na emisije CO2, ki jih povzroča 
uporaba vsakega zadevnega energenta, in 
pri tem uporabiti faktorje emisije CO2, 
določene v Odločbi Komisije 2007/589/ES 
z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Pri splošni obdavčitvi porabe 
energije se je treba sklicevati na energijsko 
vsebnost različnih energentov in električne 
energije, kot je navedeno v Direktivi 
2006/32/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti 
rabe končne energije in o energetskih 
storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 
93/76/EGS. Za biomaso, biogoriva in 
tekoča biogoriva, kot so opredeljena v 
členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov, ki se ne skladajo s 
trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
direktive, države članice uporabljajo 
referenčni faktor emisij CO2 za 
enakovredno gorivo za ogrevanje ali 
pogonsko gorivo, za katera so najnižje 
ravni obdavčitve določene v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam ne bi smeli preprečevati obdavčitve CO2 iz goriv iz biomase, če bi to 
odražalo neto življenjski cikel emisij CO2, ki jih povzroča proizvodnja, rafiniranje, prevoz in 
uporaba teh goriv. To bi moralo veljati tako za biogoriva in tekoča biogoriva kot tudi za 
trdna goriva iz biomase.
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Predlog spremembe 15
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 
obdavčitev se mora uporabljati za vse 
oblike uporabe energentov – tudi za druge 
namene razen ogrevanja –, ki povzročajo 
emisije CO2 v napravah v smislu navedene 
direktive pod pogojem, da zadevna naprava 
ni vključena v sistem trgovanja z emisijami 
v okviru navedene direktive. Ker pa skupna 
uporaba obeh instrumentov ne bi 
dovoljevala zmanjšanj emisij, ki bi bila na 
splošno večja od zmanjšanj, doseženih v
okviru samega sistema za trgovanje z 
emisijami, temveč bi samo povečala skupni 
strošek teh zmanjšanj, se obdavčitev CO2
ne sme uporabljati za porabo v napravah, ki 
so vključene v sistem Unije.

(7) Obdavčitev CO2 je treba prilagoditi 
učinku Direktive 2003/87/ES, da bi ga 
ustrezno dopolnjevala. Navedena 
obdavčitev bi se morala uporabljati za vse 
oblike uporabe energentov – tudi za druge 
namene razen ogrevanja –, ki povzročajo 
emisije CO2 v napravah v smislu navedene 
direktive pod pogojem, da zadevna naprava 
ni vključena v sistem trgovanja z emisijami 
v okviru navedene direktive. Ker pa skupna 
uporaba obeh instrumentov ne bi 
dovoljevala zmanjšanj emisij, ki bi bila na 
splošno večja od zmanjšanj, doseženih v 
okviru samega sistema za trgovanje z 
emisijami, temveč bi samo povečala skupni 
strošek teh zmanjšanj, se obdavčitev CO2
ne bi smela uporabljati za porabo v 
napravah, ki so vključene v sistem Unije, 
kjer pravice niso bile dodeljene 
brezplačno.

Or. en

Obrazložitev

Sektorje, ki jim niso bile dodeljene brezplačne pravice, bi morali izvzeti iz obdavčitve ogljika.

Predlog spremembe 16
Evžen Tošenovský

Predlog direktive
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V interesu davčne nevtralnosti se 
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 
najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 
obdavčitve za vse zadevne proizvode. Kjer 
je to potrebno, je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodna 
obdobja.

(8) V interesu postopnega prehoda z 
uporabe fosilnih goriv na okoljsko 
prijaznejša goriva bi bilo treba vzpostaviti 
spodbude, ki bodo okrepile postopno 
povečanje uporabe okoljsko prijaznih 
energentov in proizvodnje električne 
energije. Načelo sorazmernosti bi bilo 
zato treba pri vzpostavljanju davčne 
stopnje za fosilna in nefosilna goriva 
uporabljati pravično, za vsak energent 
posebej v vsaki od kategorij. Ko se
priporočijo enake najnižje ravni 
obdavčitve v sklopu te direktive za fosilna 
in nefosilna goriva, bi morale države 
članice zagotoviti enake najnižje ravni 
nacionalne obdavčitve vseh za vse zadevne 
proizvode v kategorijah fosilnih in 
nefosilnih goriv. Če posamezne države 
članice zaprosijo za prehodna obdobja, jim 
jih je treba odobriti in s tem omogočiti 
obdobja začasnega zmanjševanja ali 
sektorsko izvzetje iz področja uporabe te 
direktive ali iz datuma za potrebni prenos 
v nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 17
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V interesu davčne nevtralnosti se 
morajo za vsak element obdavčitve 
uporabljati iste najnižje ravni obdavčitve 
vseh energentov, danih v določeno 
uporabo. Ko se torej predpišejo enake 
najnižje ravni obdavčitve, morajo države 
članice tudi zaradi davčne nevtralnosti 
zagotoviti enake ravni nacionalne 

(8) V interesu tehnološke nevtralnosti bi se 
morale uporabljati najnižje ravni 
obdavčitve vseh energentov, danih v 
določeno uporabo. Pri energetski politiki 
enake nacionalne davčne stopnje niso 
potrebne.
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obdavčitve za vse zadevne proizvode. Kjer 
je to potrebno, je treba za namene 
poenotenja teh ravni določiti prehodna 
obdobja.

Or. de

Predlog spremembe 18
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Najnižje ravni obdavčitve CO2 je treba 
določiti na podlagi nacionalnih ciljev za 
države članice, ki so določeni v Odločbi 
406/2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ker 
ta odločba priznava, da je treba 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pravično porazdeliti 
med države članice, je treba za nekatere 
države članice določiti prehodna obdobja.

(9) Najnižje ravni obdavčitve CO2 bi bilo
treba določiti na podlagi nacionalnih ciljev 
za države članice, ki so določeni v Odločbi 
406/2009 o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da 
do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ker 
ta odločba priznava, da bi bilo treba 
prizadevanja za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov pravično porazdeliti 
med države članice, bi lahko za nekatere 
države članice določili prehodna obdobja.
Ta obdobja bi morala biti kolikor mogoče 
kratka in z omejenim področjem uporabe. 
Če Unija sklene povišati cilje za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, bi 
bilo treba ta obdobja ponovno preučiti, jih 
nato spremeniti ali odpraviti.

Or. en

Predlog spremembe 19
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zagotoviti je treba, da bodo najnižje 
ravni obdavčitve ohranile svoj želen
učinek. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/ES, je treba 
tržno ceno pravic do emisije pozorno 
spremljati v rednih pregledih Direktive, 
kar je dolžnost Komisije. Najnižje ravni 
splošne obdavčitve porabe energije je treba 
redno samodejno usklajevati, da bi se 
upošteval razvoj njihove prave vrednosti in 
s tem ohranila trenutna raven uskladitve 
stopnje; da bi se zmanjšalo nihanje, ki je 
posledica cen energije in hrane, je treba to 
usklajevanje opraviti na podlagi sprememb 
v vseevropskem usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat.

(11) Zagotoviti bi bilo treba, da bodo 
najnižje ravni obdavčitve ohranile želeni 
učinek. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije in obdavčitve CO2 bi bilo
treba redno samodejno posodabljati, da bi 
se upošteval razvoj njihove prave 
vrednosti; da bi se zmanjšalo nihanje, ki je 
posledica cen energije in hrane, bi bilo
treba ta usklajevanja opraviti na podlagi 
sprememb v vseevropskem usklajenem 
indeksu potrošniških cen z izjemo energije 
in nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Ker obdavčitev CO2 dopolnjuje 
delovanje Direktive 2003/87/EC, bi bilo 
treba najnižjo raven obdavčitve CO2, če in 
ko je tržna cena pravic do emisije višja kot 
dejanska vrednost osnovne ravni CO2, 
uskladiti s to ceno. Če bi bili poleg tega 
cilji Unije za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov bistveno povišani, je 
treba osnovno raven CO2 uskladiti z 
novimi cilji.

Or. en

Predlog spremembe 20
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja 
v zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 

črtano
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obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in 
postopoma ustvariti razmere, v katerih 
bosta plinsko olje in bencin obdavčena na 
isti ravni.

Or. fi

Predlog spremembe 21
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja v 
zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in postopoma 
ustvariti razmere, v katerih bosta plinsko 
olje in bencin obdavčena na isti ravni.

(12) Na področju pogonskih goriv 
ugodnejša najnižja raven obdavčitve, ki 
velja za plinsko olje, tj. proizvod, katerega 
večji del je bil prvotno dan v poslovno 
uporabo in s tem tradicionalno obdavčen 
po nižji ravni, ustvarja učinek izkrivljanja v 
zvezi z bencinom, njegovim glavnim 
konkurenčnim gorivom. Člen 7 Direktive 
2003/96/ES zato opredeljuje prve korake 
za postopno uskladitev z najnižjo ravnjo 
obdavčitve, ki velja za bencin. To 
uskladitev je treba dokončati in postopoma 
ustvariti razmere, v katerih bosta plinsko 
olje in bencin obdavčena na isti ravni.
Stopnja postopnega uvajanja bi morala 
biti usmerjena k temu, kako pogosto ljudje 
v državah članicah EU menjavajo vozila.

Or. hu

Obrazložitev

V Evropi se navade glede zamenjave vozila razlikujejo po državah članicah, prav tako pa se 
razlikuje stopnja, do katere si lahko lastniki privoščijo zamenjavo. Povišanje davka na gorivo, 
vključno z davkom na plinsko olje, mora biti skladno s tem, kako pogosto se v povprečju 
vozila zamenjujejo, tako da bodo lahko potrošniki, ki se bodo odzivali na stopnjo davka na 
gorivo, v prihodnosti postopoma zamenjali svoja vozila in tako ustvarili nove vzorce 
potrošnje, kar je istočasno eden ciljev direktive.
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Predlog spremembe 22
Mara Bizzotto

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Možnost, da države članice uporabijo 
nižjo raven obdavčitve za komercialno 
uporabo plinskega olja kot pogonskega 
goriva v primerjavi z nekomercialno, bi 
bilo treba ohraniti in zaščititi. Komisija 
naj bi uvedla enotno stopnjo trošarin za 
komercialno plinsko olje, da se konča 
pojav bencinskega turizma ter da se po 
drugi strani zagotovi konkurenčnost in 
obstoj panoge cestnega prometa, ki jo 
vedno bolj ogrožata višanje cene nafte in 
kupna moč potrošnikov. Energetsko 
učinkovitost in spremljanje vpliva prometa 
na okolje bi bilo treba zagotoviti z 
izvajanjem ukrepov za zmanjšanje CO2 iz 
bele knjige „Načrt za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“, ki jo je Komisija 
sprejela dne 28. februarja 2011.

Or. it

Predlog spremembe 23
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve 
za komercialno uporabo plinskega olja 
kot pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, pa se zdi, da ta določba ni 
več združljiva z zahtevo po izboljšanju 
energetske učinkovitosti in potrebo po 

(13) Člen 9(2) Direktive 2003/96/ES 
dovoljuje nekaterim državam članicam, da 
uporabijo znižano raven za plinsko olje za 
ogrevanje. Navedena določba ni več 
združljiva s pravilnim delovanjem 
notranjega trga in širšimi cilji Pogodbe. 
Zato bi jo bilo treba črtati.
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obravnavi čedalje večjega vpliva prometa 
na okolje, zato jo je treba črtati. Člen 9(2) 
Direktive 2003/96/ES dovoljuje nekaterim 
državam članicam, da uporabijo znižano 
raven za plinsko olje za ogrevanje. 
Navedena določba ni več združljiva s 
pravilnim delovanjem notranjega trga in 
širšimi cilji Pogodbe. Zato jo je treba črtati.

Or. es

Predlog spremembe 24
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 
nekomercialno, ta določba je ekonomsko 
pomembna, saj stroški prevoza 
predstavljajo znaten delež strukture 
stroškov poslovanja, zlasti v državah z 
dolgimi razdaljami, zato bi jo bilo treba
ohraniti. Člen 9(2) Direktive 2003/96/ES 
dovoljuje nekaterim državam članicam, da 
uporabijo znižano raven za plinsko olje za 
ogrevanje. Navedena določba ni več 
združljiva s pravilnim delovanjem 
notranjega trga in širšimi cilji Pogodbe. 
Zato bi jo bilo treba črtati.

Or. fi

Predlog spremembe 25
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi skladno z načelom subsidiarnosti morali dovoliti obdavčenje 
energentov za zračno in pomorsko dejavnost, če se ta izvaja na način, ki upošteva 
mednarodne zakonske obveznosti na tem področju.

Predlog spremembe 26
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
komercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva v primerjavi z 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 27
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja tudi potreba po omejitvi 
morebitnega vpliva obdavčitve CO2 na 
stroške sektorjev ali podsektorjev, ki naj bi 
bili izpostavljeni velikemu tveganju 
premestitve emisij CO2 v smislu člena 
10a(13) Direktive 2003/87/ES. V skladu s 
tem je treba opredeliti ustrezne prehodne 
ukrepe, ki pa morajo ohraniti tudi 
okoljsko učinkovitost obdavčitve CO2.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nekaj sektorjev in obratov, ki selijo vire CO2, v resnici ne upravičuje te rešitve. Države 
članice bodo z državno pomočjo nadomestile izkazano tveganje selitev virov CO2 v energetsko 
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intenzivni industriji zaradi obdavčitve energije.

Predlog spremembe 28
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Pri vsakem preoblikovanju 
obdavčitve energije bi bilo treba poskrbeti 
za to, da sektorji, ki niso del sistema za 
trgovanje z emisijami, v primerjavi s 
področji, ki so zajeta v tem sistemu, ne 
bodo zapostavljeni.

Or. de

Predlog spremembe 29
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Ker bo uvedba električnih in 
hibridnih vozil bistvena pri zmanjševanju 
odvisnosti od neobnovljivih goriv v 
prometnem sektorju, bi morale imeti 
države članice na razpolago omejeno 
obdobje za uporabo izjeme ali zmanjšanja 
davčne stopnje električne energije za 
polnjenje teh vozil.

Or. en

Predlog spremembe 30
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev in dobrodelnih organizacij 
lahko tvorijo del socialnih ukrepov, ki jih 
opredelijo države članice. Možnost 
uporabe takšnih izjem ali zmanjšanj se 
mora za namen enake obravnave 
energetskih virov razširiti na vse 
energente, ki se uporabljajo kot gorivo za 
ogrevanje in električna energija. Da bi bil 
njihov vpliv na notranji trg še naprej 
omejen, se morajo takšne izjeme in 
zmanjšanja uporabljati samo za 
neposlovne dejavnosti.

(17) Izjeme ali zmanjšanja v korist 
gospodinjstev in dobrodelnih organizacij bi 
pomenila izgubo pomembne spodbude za 
zmanjšanje stroškov za energijo in njene 
porabe. Prihodke, zbrane z obdavčitvijo 
energije, bi bilo treba uporabiti za pomoč 
ljudem, ki imajo nizke dohodke, in za 
posebno ranljive skupine, ter za programe 
obnove socialnih stanovanj ali hiš, katerih 
prebivalci se soočajo s pomanjkanjem 
energije. V nekaterih državah članicah se 
višji stroški ogrevanja že krijejo z višjo 
socialno podporo ali dodatnimi ukrepi 
socialne varnosti. Države članice bi 
morale obvezno poročati Komisiji o svojih 
ukrepih za zaščito ljudi z nizkimi dohodki.

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje vseh gospodinjstev bi oslabilo spodbude za ohranjanje energije in spodbudilo 
izogibanje razvoju učinkovitejših rešitev za daljinsko ogrevanje in s tem izkrivilo sistem EU 
za trgovanje z emisijami. Prihodke iz davkov na energijo je treba uporabiti za podporo 
revnejšim družbenim skupinam in ukrepom za varčevanje z energijo.

Predlog spremembe 31
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Da bi določili prave spodbude za 
naložbe v varčevanje z energijo in 
povečano energetsko učinkovitost, je treba 
v členu 15 umakniti možnost za uporabo 
izjem ali zmanjšanj za gospodinjstva in 
dobrodelne organizacije. V državah 
članicah, kjer to vpliva na cene energije, 
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energente, ki se uporabljajo kot gorivo za 
ogrevanje in električna energija. Da bi bil 
njihov vpliv na notranji trg še naprej 
omejen, se morajo takšne izjeme in 
zmanjšanja uporabljati samo za 
neposlovne dejavnosti.

morajo gospodinjstva z nizkimi dohodki in 
dobrodelne organizacije dobiti 
nadomestilo prek zanesljivih in celostnih 
socialnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 32
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina in zemeljskega plina, ki se 
uporabljata kot pogonsko gorivo, 
ugodnosti v obliki nižjih najmanjših 
stopenj splošne obdavčitve porabe goriva 
ali možnost izvzetja navedenih energentov
iz obdavčitve niso več upravičene, 
predvsem če se upošteva potreba po 
povečanju tržnega deleža obnovljivih 
energetskih virov, zato jih je treba 
srednjeročno odstraniti.

(18) V primeru utekočinjenega naftnega 
plina kot motornega goriva, ki se 
uporablja kot pogonsko gorivo, ugodnosti 
v obliki nižjih najmanjših stopenj splošne 
obdavčitve porabe goriva ali možnost 
izvzetja tega goriva iz obdavčitve niso več 
upravičene, predvsem če se upošteva 
potreba po povečanju tržnega deleža 
obnovljivih energetskih virov, zato bi jih 
bilo treba srednjeročno odstraniti.

Or. de

Predlog spremembe 33
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Namen te direktive je pripomoči k 
doseganju splošnih ciljev na področju 
energetske in podnebne politike Unije. 
Vključitev letalstva v sistem EU za 
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trgovanje z emisijami po Direktivi 
2008/101/ES odraža prizadevanja za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
tem sektorju. Če do 31. decembra 2011 ne 
bo dosežen mednarodni dogovor, ki bi v 
ciljih za zmanjšanje vključeval 
mednarodne pomorske emisije, se je 
Komisija zavezala, da bo predlagala 
ukrepe za vključitev tudi teh emisij v 
zavezo Unije za zmanjšanje toplogrednih 
plinov. Za zagotovitev enakih pogojev, 
energetsko neodvisnost Unije in za 
spodbujanje napredne energetske 
učinkovitosti je treba državam članicam 
dovoliti obdavčitev energentov, ki se 
uporabljajo v zračni in pomorski 
dejavnosti, na enak način kot druge 
energente za promet.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam ni treba prepovedovati obdavčenja energentov za zračno in pomorsko 
dejavnost, če se pri tem upoštevajo mednarodne zakonske obveznosti na tem področju.

Predlog spremembe 34
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Omogočiti bi bilo treba izjemo za 
zemeljski plin in biometan kot pogonski 
gorivi v prometnem sektorju, saj bi 
prispevala znaten delež k doseganju 
cilja 10 % obnovljivih energij v tem 
sektorju. To dejstvo upravičuje izjemo pri 
obdavčitvi energije, vsaj dokler ne bo 
dosežen cilj EU. Poleg tega takšna izjema 
služi razlikovanju med energetskimi viri v 
prometnem sektorju, ki je skoraj v celoti 
odvisen od naftnih proizvodov, in s tem 
omogoča zanesljivo oskrbo.
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Or. de

Predlog spremembe 35
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Direktiva 2003/96/EC zavezuje države 
članice, da iz obdavčenja izvzamejo gorivo 
za neizletniško letalstvo in plovbo. Ta 
obveza ni usklajena s splošnimi okoljskimi 
cilji Unije, z načelom subsidiarnosti ali s 
ciljem vzpostavitve enakih pogojev pri 
obdavčitvi energije. Zato jo je treba 
umakniti ob upoštevanju dvo- in 
večstranskih mednarodnih dogovorov in 
dejstva, da letalstvo bo, pomorski sektor 
pa utegne biti vključen v sistem EU za 
trgovanje z emisijami.

Or. en

Predlog spremembe 36
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Da se doseže večja davčna 
usklajenost med vrstami prometa in 
zmanjševanjem izpustov toplogrednih 
plinov, države članice prosto odločajo pri 
obdavčenju energentov v vsem letalstvu in 
pomorski plovbi, ob upoštevanju določb te 
direktive in druge zadevne zakonodaje 
Unije ali mednarodne zakonodaje. Da bi 
preprečili proizvodnjo električne energije 
iz goriva na krovu plovila, medtem ko je to 
privezano v pristanišču, in onesnaževanja 
lokalnega zraka, ki ga to povzroča, bi 
morale države članice iz obdavčitve 
energije izvzeti uporabo obrežne električne 
energije na plovilih, ki so privezana v 
pristanišču. Ta izjema bi se morala
uporabljati dovolj dolgo, da upravljavcev 
pristanišč ne bi odvrnili od potrebnih 
naložb, vendar pa bi morala biti časovno 
omejena na tak način, da bo njena delna ali 
celovita ohranitev pravočasno vsebovana v 
novi odločitvi.

Or. en

Obrazložitev

Glede na prednosti v primerjavi s proizvodnjo električne energije iz goriva na krovu je treba 
uporabiti izjemo za električno energijo, ki se proizvede na obrežju.

Predlog spremembe 37
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 

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

dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič. 
Preučitev navedene možnosti je razkrila, da 
bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 
povezana z ravnjo, ki zagotavlja napredek 
na področju energetske učinkovitosti. Kar 
zadeva obdavčitev CO2, je treba obravnavo 
zadevnih sektorjev uskladiti s pravili, ki se 
uporabljajo za industrijske sektorje.
Posledične prihodke od davkov je treba 
uporabiti za povečanje in razvoj 
energetske učinkovitosti zadevnega 
sektorja.

Or. hu

Obrazložitev

Razlike med sektorji v različnih državah se bodo še naprej povečevale, če bo vsaka država 
članica prihodke od davkov, ki se bodo pridobili na ta način, uporabila za drug namen. Ker je 
glavni cilj predloga Sveta skladnost z obveznostmi EU glede emisij toplogrednih plinov v 
obdobju do leta 2020, bo ta predlog spremembe pripomogel k doseganju ciljev.

Predlog spremembe 38
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Člen 15(3) Direktive 2003/96/ES 
državam članicam dovoljuje, da za 
kmetijske, vrtnarske in ribogojniške 
dejavnosti ter gozdarstvo uporabijo ne 
samo določbe, ki na splošno veljajo za 
podjetja, temveč tudi nižjo raven 
obdavčitve, vključno s stopnjo nič. 
Preučitev navedene možnosti je razkrila, da 
bi bila ohranitev te ravni pri splošni 
obdavčitvi porabe energije v nasprotju s 
širšimi cilji politike Unije, razen če bi bila 

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

treba te izjeme umakniti.

Or. en

Predlog spremembe 39
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Pojav utaje davkov zaradi 
„bencinskega turizma“ v tržnem cestnem 
prometu in pojava „tankering“ 
(sistematičnega kupovanja goriva tam, 
kjer je v danem trenutku najcenejše) v 
tržnem letalstvu izkrivlja notranji trg in 
ustvarja neugodne pogoje posameznim 
državam članicam za uporabo višjih ravni 
obdavčitve v primerjavi z drugimi 
državami. Ena od možnosti za rešitev tega 
problema bi bil celosten ali delen prehod s 
sedanjega sistema obdavčenja količin 
zadevnih pogonskih goriv, ki jih kupi 
država, na sistem obdavčenja teh goriv 
glede na količine, ki se dejansko 
uporabljajo na njenem območju. Za boljši 
vpogled v to alternativno rešitev bi morala 
Komisija pripravila poročilo o izvedljivosti 
in pričakovanem vplivu tega prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 40
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. hu

Obrazložitev

Spremljati je treba, kako se prihodki od davkov uporabljajo v skladu z direktivo in smotrnost 
te uporabe.

Predlog spremembe 41
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Komisija mora vsakih pet let, prvič pa 
ob koncu leta 2015, poročati Svetu o 
uporabi te direktive, pri čemer mora
predvsem preučiti najnižjo raven 
obdavčitve CO2 na podlagi razvoja tržne 
cene pravic do emisije v EU, vpliva 
inovacij in tehnoloških dosežkov in 
razlogov za izjeme in znižanja davkov, ki 
so določeni v tej direktivi, tudi za gorivo, 

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

davkov, ki so določeni v tej direktivi, tudi 
za gorivo, ki se uporablja v zračnem in 
pomorskem prometu. Seznam sektorjev 
oziroma podsektorjev, v katerih obstaja po 
ocenah znatno tveganje premestitve emisij 
CO2, bi bilo treba redno pregledovati zlasti 
ob upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.

Or. en

Predlog spremembe 42
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Nekaj sektorjev in obratov, ki selijo vire CO2, v resnici ne upravičuje posebne zakonodaje, a 
je seznam vseeno treba hraniti. Tako bodo države članice z državno pomočjo lahko 
nadomestile izkazano tveganje selitve virov CO2 v energetsko intenzivnih panogah zaradi 
obdavčitve energije.
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Predlog spremembe 43
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice morajo uvesti 
obdavčitev energentov in električne 
energije v skladu s to direktivo.

1. Ta direktiva določa skupen okvir Unije 
za obdavčitev energentov in električne 
energije. Opredeljuje sklop obveznih 
določb, ki jih države članice morajo 
upoštevajo pri vzpostavljanju nacionalne 
obdavčitve na teh področjih. Določa 
opredelitev in referenčno sestavo zadevnih 
goriv, najnižje ravni obdavčitve, načela za 
vzajemno povezanost in posodabljanje 
davčnih stopenj, sistem za usklajevanje 
obdavčitve energije s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami, številne ureditve za 
postopno zmanjševanje in izjeme ter 
določbe o nadaljnjem razvoju zakonodaje 
na tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice morajo uvesti obdavčitev 
energentov in električne energije v skladu s 
to direktivo.

1. Države članice uvedejo obdavčitev 
energentov in električne energije v skladu s 
to direktivo in tako zagotoviti proizvode in 
storitve po dostopnih cenah ter odpraviti 
tveganje, da bi bili državljani izpostavljeni 
energetski revščini. Za to se izvedejo 
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študije vpliva.

Or. ro

Obrazložitev

Glavni cilj Evropske unije je zagotavljanje blaginje njenih državljanov.

Predlog spremembe 45
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice razlikujejo med 
obdavčitvijo CO2 in splošno obdavčitvijo 
porabe energije.

2. Države članice razlikujejo med 
obdavčitvijo CO2 in splošno obdavčitvijo 
porabe energije. Prihodke, ki jih države 
članice pridobijo od obdavčitve, povezane 
s CO2, v smislu Priloge I, uporabijo za 
ukrepe za povečanje energetske 
učinkovitosti in zmanjšanja 
onesnaževanja.

Or. ro

Predlog spremembe 46
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/96/ES 
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 se izračuna v EUR/t 
emisij CO2 na podlagi sklicevanja na 
faktorje emisije CO2, določene v točki 11 
Priloge I k Odločbi Komisije 2007/589/ES 

Obdavčitev CO2 za goriva, ki niso iz 
biomase, se izračuna v EUR/t emisij CO2
na podlagi sklicevanja na faktorje emisije 
CO2, določene v točki 11 Priloge I k 
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z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta(*). Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo za 
biogoriva in tekoča biogoriva, opredeljena 
v členu 2(h) in (i) Direktive 2009/28/ES,
samo pod pogojem, da je zadevni proizvod 
skladen s trajnostnimi merili, določenimi v 
členu 17 Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov(**). Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi.

Odločbi Komisije 2007/589/ES z dne 18. 
julija 2007 o določitvi smernic za 
spremljanje in poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta(*). Faktorji emisije CO2, ki so v tej 
odločbi določeni za biomaso ali proizvode, 
pridobljene iz biomase, veljajo samo pod 
pogojem, da je zadevni proizvod skladen s 
trajnostnimi merili, določenimi v členu 17 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov(**). Kadar biogoriva in 
tekoča biogoriva niso skladna s temi merili, 
države članice uporabijo referenčen faktor 
emisije CO2 za enakovredno gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo, za katera so 
najnižje ravni obdavčitve določene v tej 
direktivi. To izjemo bi bilo treba dodatno 
omejiti v skladu z določbami Direktive 
2009/28/ES o zmanjševanju emisij CO2. 
To bi pomenilo, da bi morala izjema pri 
obdavčitvi CO2 za pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva, ki omogočajo vsaj 
35-odstotni prihranek emisij toplogrednih 
plinov, veljati zgolj do konca leta 2016. Od 
leta 2017 bi morala biti mejna vrednost 
50 %, od leta 2018 pa 60 %.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam se ne sme preprečevati uporabe obdavčitve CO2 za goriva na osnovi 
biomase, če ne izpolnjujejo trajnostnih meril, ki jih določa Direktiva 2009/28/EC.

Predlog spremembe 47
Krišjānis Kariņš

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 2 – odstavek 1 – točka (h)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) iz oznak KN 2909 19 10 in 3824 90 
91;“

(h) iz oznak KN 2909 19 10, 3824 90 91 in 
3824 90 97;“

Or. lv

Predlog spremembe 48
Krišjānis Kariņš

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) iz oznak KN 2909 19 90, 3823 19 90 in 
3824 90 97, če so namenjeni uporabi kot 
gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.

(j) iz oznak KN 2909 19 90 in 3823 19 90, 
če so namenjeni uporabi kot gorivo za 
ogrevanje ali pogonsko gorivo.

Or. lv

Predlog spremembe 49
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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



PE475.896v01-00 28/64 AM\882925SL.doc

SL

zmanjševanja v državah članicah.“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 50
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ogljikovi hidrati, razen tistih, ki so 
navedeni v odstavku 1 in namenjeni za 
uporabo, dani v promet ali se uporabljajo 
za namene ogrevanja, se obdavčijo po 
stopnjah, ki se uporabljajo za enakovreden 
energent in ki se izračunajo v skladu s 
členom 1(2) in (3). Ta pododstavek se ne 
uporablja za šoto.

Ogljikovi hidrati, razen tistih, ki so 
navedeni v odstavku 1 in namenjeni za 
uporabo, dani v promet ali se uporabljajo 
za namene ogrevanja, se obdavčijo po 
stopnjah, ki se uporabljajo za enakovreden 
energent in ki se izračunajo v skladu s 
členom 1(2) in (3).

Or. en

Obrazložitev

Za vse energente bi morali uporabiti usklajen pristop.

Predlog spremembe 51
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
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Direktiva 2003/96/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) električno energijo, proizvode in 
energetske storitve, ki se uporabljajo v 
gospodinjstvih evropskih državljanov za 
vsakdanjo pripravo in konzerviranje 
hrane ter ustvarjanje zdravega okolja z 
zagotovljeno optimalno temperaturo zraka 
v prostoru (približno +20 °C);

Or. ro

Predlog spremembe 52
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/96/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) električno energijo, ki se uporablja za 
črpanje vode za namakanje;

Or. ro

Predlog spremembe 53
Krišjānis Kariņš

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo)Direktiva 2003/96/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – alineja 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– električno energijo, kadar predstavlja 
več kot 50 % stroškov proizvoda. „Stroški 
proizvoda“ pomeni skupni seštevek 
nakupa blaga in storitev, stroškov osebja 
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in porabe osnovnih sredstev na ravni 
dejavnosti. Ta strošek se izračuna kot 
povprečje na enoto. „Strošek električne 
energije“ pomeni dejansko vrednost
nakupa električne energije ali strošek 
proizvodnje električne energije, če je 
ustvarjena v okviru dejavnosti.

Or. lv

Predlog spremembe 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Dodata se odstavka 3 in 4: „3. črtano

Or. ro

Obrazložitev

Ta določba krši načelo subsidiarnosti, saj omejuje svobodo držav članic, da same določajo 
fiskalno politiko.

Predlog spremembe 55
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se to 
uporablja od 1. januarja 2023.

Or. de

Predlog spremembe 56
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. ro

Obrazložitev

Ta določba krši načelo subsidiarnosti, saj omejuje svobodo držav članic, da same določajo 
fiskalno politiko.

Predlog spremembe 57
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Brez poseganja v izjeme, diferenciacije 
in zmanjšanja iz te direktive, države 
članice zagotovijo, da se v primeru, kadar 
so v Prilogi I v zvezi z določeno uporabo 
določene enake najnižje ravni obdavčitve, 
določijo enake ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo. Brez 
poseganja v člen 15(1)(i) za pogonska 
goriva iz preglednice A Priloge I, se ta 
obveza uporablja v celoti od 1. januarja 
2023 in bo uvedena postopoma v dveh 
korakih:
(a) od 1. januarja 2018 morajo države 
članice zagotoviti, da bodo najnižje 
nacionalne ravni za posamezno vrsto 
motornih goriv največ za 15 % nižje v
primerjavi z drugimi motornimi gorivi;
(b) od 1. januarja 2021 morajo države 
članice zagotoviti, da bo enaka raven 
obdavčitve CO2 določena za vsa motorna 
goriva in da bo najnižja raven v državah 
za obdavčitev splošne porabe energije za 
posamezno vrsto motornih goriv največ za 
5 % nižja v primerjavi z drugimi 
motornimi gorivi.

Or. en

Predlog spremembe 58
Evžen Tošenovský

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

goriva ali energente obeh skupin v zvezi z 
uporabo določene enake najnižje ravni 
obdavčitve, določijo enake ravni 
obdavčitve za proizvode obeh skupin, dane 
v navedeno uporabo. Brez poseganja v člen 
15(1)(i) za pogonska goriva iz preglednice 
A Priloge I, se to uporablja od 1. januarja 
2023.

Or. en

Predlog spremembe 59
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Tehnična nevtralnost je pomembno stroškovno učinkovito gonilo za energetsko učinkovitost in 
zmanjšanje emisij CO2, zato se mora to načelo začeti uporabljati čimprej in ob upoštevanju 
različnih razmer v državah članicah.

Predlog spremembe 60
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. ro

Obrazložitev

Ta določba krši načelo subsidiarnosti, saj omejuje svobodo držav članic, da same določajo 
fiskalno politiko.

Predlog spremembe 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, 
se prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 
1. julija 2016, da bi se upoštevale 
spremembe v usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Tako pridobljene najnižje ravni 
obdavčitve objavi Komisija v Uradnem 
listu Evropske unije.

črtano

Or. ro

Obrazložitev

Ta določba krši načelo subsidiarnosti, saj omejuje svobodo držav članic, da same določajo 
fiskalno politiko.
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Predlog spremembe 62
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, 
se prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 
1. julija 2016, da bi se upoštevale 
spremembe v usklajenem indeksu 
potrošniških cen z izjemo energije in 
nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat. Tako pridobljene najnižje ravni 
obdavčitve objavi Komisija v Uradnem 
listu Evropske unije.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 63
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 1. 
julija 2016, da bi se upoštevale spremembe 
v usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki ga 
je objavil Eurostat. Tako pridobljene 
najnižje ravni obdavčitve objavi Komisija 
v Uradnem listu Evropske unije.

4. Najnižje ravni splošne obdavčitve 
porabe energije, določene v tej direktivi, se 
prilagodijo vsaka tri leta z začetkom od 1. 
julija 2016, da bi se upoštevale spremembe 
v usklajenem indeksu potrošniških cen z 
izjemo energije in nepredelane hrane, ki ga 
je objavil Eurostat.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najnižje ravni se prilagodijo samodejno s 
povečanjem ali zmanjšanjem osnovnega 
zneska v evrih glede na odstotek 
spremembe v navedenem indeksu v teku 
treh predhodnih koledarskih let. Če je 
sprememba v odstotkih od zadnje 
prilagoditve manjša od 0,5 %, se 
prilagoditev ne izvede.“

črtano

Or. ro

Obrazložitev

Ta določba krši načelo subsidiarnosti, saj omejuje svobodo držav članic, da same določajo 
fiskalno politiko.

Predlog spremembe 65
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najnižje ravni se prilagodijo samodejno s 
povečanjem ali zmanjšanjem osnovnega 
zneska v evrih glede na odstotek 
spremembe v navedenem indeksu v teku 
treh predhodnih koledarskih let. Če je 
sprememba v odstotkih od zadnje 
prilagoditve manjša od 0,5 %, se 
prilagoditev ne izvede.“

Te najnižje ravni se prilagodijo samodejno 
s povečanjem ali zmanjšanjem osnovnega 
zneska v evrih glede na odstotek 
spremembe v navedenem indeksu v teku 
treh predhodnih koledarskih let. Če je 
sprememba v odstotkih od zadnje 
prilagoditve manjša od 0,5 %, se 
prilagoditev ne izvede.“
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Najnižje ravni obdavčitve CO2, ki jih 
določa ta direktiva, morajo biti usklajene z 
višjo od spodnjih dveh stopenj:
(a) trenutna dejanska vrednost osnovne 
ravni CO2, izračunane s povečanjem ali 
zmanjšanjem osnovnega zneska v evrih 
glede na odstotek spremembe v teku treh 
predhodnih koledarskih let v usklajenem 
indeksu potrošniških cen z izjemo energije 
in nepredelane hrane, ki ga je objavil 
Eurostat;
(b) splošna cena CO2 v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami v teku 18 mesecev 
pred uskladitvijo, izračunan v skladu s 
formulo, ki jo bo določila Komisija na 
podlagi poročila za leto 2015, ki se 
sklicuje na člen 29.
Če bi bila sprememba od zadnje 
uskladitve zaradi razvoja teh dveh stopenj 
manjša od 0,5 %, se nova uskladitev ne 
izvede.
Če Unija odloči, da se morajo ravni emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 
zmanjšati za več kot 20 % v primerjavi z 
ravnmi, doseženimi leta 1990, Komisija 
najkasneje tri mesece po tej odločitvi 
poroča, katere prilagoditve v tej direktivi 
so priporočljive za nove cilje. Svet 
najkasneje 6 mesecev po objavi tega 
poročila sprejme sklep o načinu 
prilagoditve osnovne ravni CO2 na nove 
okoliščine.
Komisija objavi tako pridobljene najnižje 
ravni obdavčitve splošne porabe energije 
in CO2 v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 66
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka 4 – točka b
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Direktiva 2003/98/ES
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zemeljski plin in biometan kot gorivi v 
prometnem sektorju nista obdavčena, vsaj 
dokler se v tem sektorju ne doseže delež 
obnovljivih energij 10 %. Evropska 
komisija stalno spremlja razvoj trga in v 
primernem trenutku predloži ustrezen 
osnutek zakona.

Or. de

Predlog spremembe 67
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 – točka a
Direktiva 2003/96/ES
Člen 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pod pogojem, da upoštevajo najnižje 
ravni obdavčitve, ki so določene s to 
direktivo, države članice lahko, pod 
davčnim nadzorom, uveljavijo 
diferencirane davčne stopnje v naslednjih 
primerih:“

5. „Pod pogojem, da upoštevajo najnižje 
ravni obdavčitve, ki so določene v skladu s 
to direktivo, države članice lahko, pod 
davčnim nadzorom, uveljavijo 
diferencirane davčne stopnje v naslednjih 
primerih:“

Or. ro

Predlog spremembe 68
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – uvodni del
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Člen 7 se nadomesti z naslednjim: (6) V členu 7 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

Or. es

Predlog spremembe 69
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice smejo razlikovati med 
komercialno in nekomercialno uporabo 
plinskega olja kot pogonskega goriva, če 
pri tem upoštevajo najnižje ravni 
Skupnosti in stopnja za komercialno 
plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko 
gorivo, ne pade pod nacionalno raven 
obdavčitve, ki je bila v veljavi dne 
1. januarja 2003, ne glede na odstopanja 
za to uporabo iz te direktive.

Or. fi

Obrazložitev

Pri obdavčitvi plinskega olja mora biti razlikovanje med komercialno in osebno uporabo še 
naprej dovoljeno. Nižja davčna stopnja za komercialno uporabo je ekonomsko pomembna, saj 
so stroški prevoza znaten delež strukture stroškov poslovanja, zlasti v državah z dolgimi 
potovalnimi razdaljami.

Predlog spremembe 70
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
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Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Svet po posvetu z Evropskim 
parlamentom in na podlagi poročila in 
predloga Komisije najkasneje do 
1. januarja 2019 s soglasjem odloči o 
najnižjih ravneh obdavčitve, ki bo veljala 
za naslednje obdobje, ki se bo začelo 
1. januarja 2020.

Or. ro

Predlog spremembe 71
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. „Komercialno plinsko olje, ki se 
uporablja kot pogonsko gorivo“, pomeni 
plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko 
gorivo za naslednje namene:
(a) prevoz blaga za najem ali plačilo ali za 
lastne potrebe z motornimi vozili ali 
spojenimi kombinacijami vozil, 
namenjenimi izključno cestnemu prevozu 
blaga in z najvišjo dovoljeno bruto skupno 
težo, ki ni manjša od 7,5 tone;
(b) prevoz potnikov, bodisi linijskega 
bodisi izrednega, z motornimi vozili 
kategorije M2 ali M3, kakor jih določa 
Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. 
februarja 1970 o prilagajanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s homologacijo 
motornih in priklopnih vozil.

Or. fi
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Predlog spremembe 72
Edit Herczog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S 1. januarjem 2013 so najnižje ravni 
obdavčitve, ki se uporabljajo za proizvode, 
uporabljene kot pogonsko gorivo za 
namene, opredeljene v odstavku 2 tega 
člena, kot je navedeno v preglednici B 
Priloge I.“

1. 2013. S 1. januarjem 2013 so najnižje 
ravni obdavčitve, ki se uporabljajo za 
proizvode, uporabljene kot pogonsko 
gorivo za namene, opredeljene v odstavku 
2 tega člena, kot je navedeno v preglednici 
B Priloge I, posledične prihodke od 
davkov pa je treba uporabiti za povečanje 
in razvoj energetske učinkovitosti 
zadevnega sektorja.“

Or. hu

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice davka ne uporabljajo prosto, ampak da se ga nameni za 
uporabo v sektorju, iz katerega izhaja, saj je doslej industrija vlagal v raziskave in razvoj za 
varovanje okolja, in ta naložba se mora povrniti. Spreminjanje namenov uporabe, navedenih 
v odstavku 2, bi lahko še bolj zmanjšalo emisije onesnaževalcev, z naložbami, opravljenimi s 
pomočjo prihodkov od davkov, pa je mogoče spodbuditi industrijo, kar bo ustvarilo nova 
delovna mesta.

Predlog spremembe 73
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2003/96/ES
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Svet po posvetu z Evropskim 
parlamentom in na podlagi poročila in 
predloga Komisije najkasneje do 
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1. januarja 2019 s soglasjem odloči o 
najnižjih ravneh obdavčitve, ki bo veljala 
za naslednje obdobje, ki se bo začelo 
1. januarja 2020.

Or. ro

Predlog spremembe 74
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/96/ES
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Svet po posvetu z Evropskim 
parlamentom in na podlagi poročila in 
predloga Komisije najkasneje do 
1. januarja 2019 s soglasjem odloči o 
najnižjih ravneh obdavčitve, ki bo veljala 
za naslednje obdobje, ki se bo začelo 
1. januarja 2020.

Or. ro

Predlog spremembe 75
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2003/96/ES
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Svet po posvetu z Evropskim 
parlamentom in na podlagi poročila in 
predloga Komisije najkasneje do 
1. januarja 2019 s soglasjem odloči o 
najnižjih ravneh obdavčitve, ki bo veljala 
za naslednje obdobje, ki se bo začelo 
1. januarja 2020.
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Or. ro

Predlog spremembe 76
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Do 31. decembra 2020 države članice iz 
obdavčenja izvzamejo električno energijo, 
ki se neposredno zagotavlja plovilom, 
privezanim v pristaniščih.“
(Ta predlog sprememb naj bi nadomestil 
vse druge dele člena 14 (odstavki 1–3 in 
vsi pododstavki))

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba dovoliti, da obdavčijo goriva za letalstvo in pomorski promet ter 
električno energijo za proizvodnjo električne energije, vendar bi bilo treba iz tega začasno 
izvzeti plovila, privezana v pristaniščih.

Predlog spremembe 77
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Razen splošnih določb iz Direktive Sveta 
2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o 
splošnem režimu za trošarine in o 
razveljavitvi Direktive 92/12/EGS(*) o 

1. „Razen splošnih določb iz Direktive 
Sveta 2008/118/ES z dne 
16. decembra 2008 o splošnem režimu za 
trošarine in o razveljavitvi Direktive 
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izjemah pri uporabi obdavčenih izdelkov in 
brez poseganja v druge določbe Unije, 
države članice izvzamejo iz obdavčitve pod 
pogoji, ki jih določijo zaradi zagotavljanja 
pravilne in enotne uporabe takšnih izjem 
ter preprečevanja kakršnega koli
izogibanja, izmikanja ali zlorabe, 
naslednje:

92/12/EGS(*) o izjemah pri uporabi 
obdavčenih izdelkov in brez poseganja v 
druge določbe Unije, države članice 
izvzamejo iz obdavčitve pod pogoji, ki jih 
določijo zaradi zagotavljanja pravilne in 
enotne uporabe takšnih izjem ter 
preprečevanja energetske revščine,
izogibanja, izmikanja ali zlorabe, 
naslednje:

Or. ro

Predlog spremembe 78
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [....] (iia) točki b in c se črtata.

Or. en

Predlog spremembe 79
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [....] (aa) Odstavek 2 se črta.

Or. en

Predlog spremembe 80
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 12Direktiva 2003/96/ES
Člen 14a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2020 države članice 
omogočijo odbitek pri obdavčitvi CO2 v 
zvezi z uporabo energentov v napravah, ki 
pripadajo sektorjem ali podsektorjem, za 
katere obstaja domneva, da so 
izpostavljeni velikim tveganjem 
premestitve emisij CO2.

črtano

2. Znesek odbitka davka mora biti skladen 
s povprečno letno porabo energentov, 
izraženo v gigajoulih (GJ), v napravah v 
času referenčnega obdobja za namene, ki 
niso navedeni v členu 7, pomnoženo z 
0,00561 in z najnižjo ravnjo obdavčitve 
CO2, določeno v preglednici C Priloge I. 
Referenčno obdobje iz prvega stavka tega 
odstavka je bodisi obdobje od 1. januarja 
2005 do 31. decembra 2008 ali obdobje od 
1. januarja 2009 do 31. decembra 2010. 
Znesek odbitka davka ne presega davka 
na CO2 za uporabo energentov v 
napravah v zadevnem obdobju.
3. Za naprave, ki v referenčnem obdobju 
niso obratovale, države članice opredelijo 
raven odbitka davka na podlagi 
instalirane zmogljivosti naprave, 
pomnožene s povprečnim faktorjem 
izkoristka zmogljivosti, z uporabo 
metodologije, določene v Sklepu Komisije 
XXX o določitvi prehodnih pravil za 
usklajeno brezplačno dodelitev pravic do 
emisije na ravni Unije v skladu s členom 
10a Direktive 2003/87/ES(*).
4. Kadar država članica uporabi raven 
obdavčitve CO2, ki presega najnižjo raven, 
določeno s to direktivo, lahko za namene 
določitve zneska odbitka davka iz odstavka 
2 uporabi raven obdavčitve CO2, ki ne 
presega nacionalne ravni.
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5. V odstavkih 1 do 4 „sektorji ali 
podsektorji, za katere obstaja domneva, da 
so izpostavljeni večjemu tveganju 
premestitve emisij CO2“ pomenijo tiste 
sektorje, ki so bili opredeljeni kot takšni 
na podlagi člena 10a(13) Direktive 
2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Nekaj sektorjev in obratov, ki selijo vire CO2, v resnici ne upravičuje te rešitve. Države 
članice bodo z državno pomočjo nadomestile izkazano tveganje selitve virov CO2 v energetsko 
intenzivni industriji zaradi obdavčitve energije.

Predlog spremembe 81
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) doda se naslednja točka:
„(ba) do 1. januarja 2023 električna 
energija, ki se uporablja za polnjenje 
električnih in hibridnih vozil za cestni 
prevoz.“

Or. en

Predlog spremembe 82
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) točki (h) in (i) se nadomestita: (i) točki (f) in (h) se črtata, točka (i) pa se 
nadomesti z naslednjim:

Or. en

Obrazložitev

Skladno z načelom subsidiarnosti morajo države članice imeti možnost, da same določijo 
ustrezne ravni obdavčenja za letalstvo in plovbo.

Predlog spremembe 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) energente, ki se uporabljajo kot gorivo 
in elektrika za ogrevanje v gospodinjstvih 
in/ali v organizacijah, ki so v zadevni 
državi članici priznane kot dobrodelne. V 
primeru takšnih dobrodelnih organizacij,
države članice izjemo ali znižanje omejijo 
na neposlovne dejavnosti. V primeru 
mešane uporabe se obdavčitev izvaja 
sorazmerno s posameznim namenom 
uporabe. Če je uporaba neznatna, se lahko 
obravnava kot nična;

(h) električno energijo, zemeljski plin, 
premog, trdna goriva in druge energente, 
ki se uporabljajo kot gorivo in elektrika za 
ogrevanje v gospodinjstvih in/ali v 
organizacijah, ki so v zadevni državi 
članici priznane kot dobrodelne. V primeru 
takšnih dobrodelnih organizacij države 
članice izjemo ali znižanje omejijo na 
neposlovne dejavnosti. V primeru mešane 
uporabe se obdavčitev izvaja sorazmerno s 
posameznim namenom uporabe. Če je 
uporaba neznatna, se lahko obravnava kot 
ničelna;

Or. ro

Predlog spremembe 84
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) energente, ki se uporabljajo kot gorivo 
in elektrika za ogrevanje v gospodinjstvih 
in/ali v organizacijah, ki so v zadevni 
državi članici priznane kot dobrodelne. V 
primeru takšnih dobrodelnih organizacij,
države članice izjemo ali znižanje omejijo 
na neposlovne dejavnosti. V primeru 
mešane uporabe se obdavčitev izvaja 
sorazmerno s posameznim namenom 
uporabe. Če je uporaba neznatna, se lahko 
obravnava kot nična;

(h) do 1. januarja 2018 elektrika, 
zemeljski plin, premog in trdna goriva za 
ogrevanje v gospodinjstvih in/ali v 
organizacijah, ki so v zadevni državi 
članici priznane kot dobrodelne. V primeru 
takšnih dobrodelnih organizacij države 
članice izjemo ali znižanje lahko omejijo 
na neposlovne dejavnosti. V primeru 
mešane uporabe se obdavčitev izvaja 
sorazmerno s posameznim namenom 
uporabe. Če je uporaba neznatna, se lahko 
obravnava kot ničelna;

Or. en

Predlog spremembe 85
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;“

(i) Do 1. januarja 2023 utekočinjeni naftni 
plin, uporabljen kot pogonsko gorivo;“

Or. de

Predlog spremembe 86
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka i
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin in 
utekočinjeni naftni plin, uporabljena kot 
pogonsko sredstvo;“

(i) Do 1. januarja 2023 zemeljski plin, 
bioplin in utekočinjeni naftni plin, 
uporabljeni kot pogonsko sredstvo;“

Or. de

Predlog spremembe 87
Herbert Reul

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) doda se naslednja točka:
„(la) Zemeljski plin in biometan kot gorivi 
v prometnem sektorju nista obdavčena, 
vsaj dokler se v tem sektorju ne doseže 
delež obnovljivih energij 10 %. Evropska 
komisija stalno spremlja razvoj trga in v 
primernem trenutku predloži ustrezen 
osnutek zakona.“

Or. de

Predlog spremembe 88
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 13 – točka a – točka ii
Direktiva 2003/96/ES
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) doda se naslednji pododstavek: črtano
„Točke (a) do (e) in (g) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
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energije.“

Or. ro

Predlog spremembe 89
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Točke (a) do (e) in (g) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
energije.“

Točke (a) do (e) in (g) do (i) se uporabljajo 
samo za splošno obdavčitev porabe 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje vseh gospodinjstev bi oslabilo spodbude za ohranjanje energije in spodbudilo 
izogibanje razvoju učinkovitejših rešitev za daljinsko ogrevanje in s tem izkrivilo sistem EU 
za trgovanje z emisijami. Prihodke iz davkov na energijo je treba uporabiti za podporo 
revnejšim družbenim skupinam in ukrepom za varčevanje z energijo.

Predlog spremembe 90
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 91
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravičnosti do drugih gospodarskih dejavnosti, za katere veljajo določbe o obdavčitvi 
energije, ter da ne bi zamudili priložnosti glede zmanjševanja emisij CO2 in porabe energije v 
smislu spodbud, naštete dejavnosti ne bi smele biti izvzete.
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Predlog spremembe 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice lahko uporabijo nižjo 
raven obdavčitve, vključno s stopnjo nič, 
za porabo energentov in električne 
energije, ki se uporabljajo, za namakanje,
pri kmetijskih, vrtnarskih ali ribogojniških 
dejavnostih ter v gozdarstvu. Za 
upravičence velja ureditev, ki mora 
pripeljati do povečane energetske 
učinkovitosti.“

Or. ro

Predlog spremembe 93
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

trajnostnimi merili iz člena 17 navedene 
direktive ali če imajo – v primeru 
pogonskih goriv – tržni delež, manjši od 
5 odstotkov:“

Or. de

Predlog spremembe 94
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Bolgarija, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, 
Romunija in Slovaška lahko za uporabe iz 
členov 8 in 9 uporabijo prehodno obdobje 
do 1. januarja 2030 za namen uvedbe 
obdavčitve CO2. Če se Unija odloči, da je 
treba ravni emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 zmanjšati za več kot 20 % v 
primerjavi z ravnmi, doseženimi leta 1990,
Komisija pregleda uporabo teh prehodnih 
obdobij in, če je primerno, predstavi 
predlog za zmanjšanje najnižjih ravni 
obdavčitve CO2 v primerjavi s tistimi,
določenimi v Prilogi I.“

Or. ro

Predlog spremembe 95
Marita Ulvskog

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



PE475.896v01-00 54/64 AM\882925SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 96
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 17 – točka a a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Vstavi se naslednji odstavek 1a:
„1a. Komisija najpozneje v šestih mesecih 
po sprejetju te direktive poroča Svetu in 
Parlamentu o predpogojih za nekatere ali 
vse države članice za prehod s sistema, v 
katerem so obdavčena pogonska goriva 
glede na porabljeno namesto natočeno 
gorivo, kot velja sedaj. Poročilu se po 
potrebi priložijo predlogi za spremembe 
zakonodaje EU in vključuje izčrpne ocene 
vpliva na fiskalno subsidiarnost, emisije 
toplogrednih plinov, energetsko 
neodvisnosti in gospodarsko rast.“
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Or. en

Obrazložitev

Za rešitev problema bencinskega turizma je že zadnji čas, da bi preučili možnost obdavčitve 
porabljenega goriva po vzoru severnoameriškega združenja IFTA.

Predlog spremembe 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Člen 1 – točka 17 – točka a a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Vstavi se naslednji odstavek 1a:
„1a. Komisija najpozneje v šestih mesecih 
po sprejetju te direktive poroča Svetu in 
Parlamentu o predpogojih za nekatere ali 
vse države članice za prehod s sistema, v 
katerem so obdavčena pogonska goriva 
glede na porabljeno namesto natočeno 
gorivo, kot velja sedaj. Poročilu se po 
potrebi priložijo predlogi za spremembe 
zakonodaje EU in vključuje izčrpne ocene 
vpliva na fiskalno subsidiarnost, emisije 
toplogrednih plinov, energetsko 
neodvisnosti in gospodarsko rast.“

Or. en

Predlog spremembe 98
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – točka 17 – točka c a (novo)
Direktiva 2003/96/ES
Člen 21 – odstavek 6 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Doda se naslednji odstavek:
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„6a. Najkasneje dve leti po sprejetju 
direktive Komisija predstavi poročilo o 
izvedljivosti in pričakovanem vplivu 
popolnega ali delnega prehoda s 
sedanjega sistema obdavčitve količin 
pogonskih goriv, ki so kupljena v državah, 
na sistem obdavčenja teh goriv na osnovi 
količin, ki so dejansko porabljene na 
območju posamezne države članice. Če bo 
poročilo ustrezno, bodo sledili ustrezni 
zakonodajni predlogi.“

Or. en

Predlog spremembe 99
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2003/96/ES
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 2(5) se dodeli Komisiji za 
nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 2(5) se podeli Komisiji za 
obdobje petih let.

Or. ro

Predlog spremembe 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija vsakih pet let in prvič do konca 
leta 2015 predloži Svetu in Evropskemu 
parlamentu poročilo o uporabi te direktive 
in vplivu njene uporabe na ekonomijo 
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Unije in blaginjo evropskih državljanov. 
Če analiza vpliva uporabe te direktive 
pokaže, da so potrebne spremembe 
direktive, Komisija predloži predlog za 
njeno spremembo.

Or. ro

Predlog spremembe 101
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vsaka tri leta in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Parlamentu in Svetu 
poročilo o uporabi te direktive in po 
potrebi predlog za njeno spremembo.

Or. en

Predlog spremembe 102
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva pravilno 

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva vpliv na cene 
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delovanje notranjega trga, dejansko 
vrednost najnižjih ravni obdavčitve in širše 
cilje Pogodbe.

blaga in storitev ter energetsko revščino 
med prebivalstvom v državah članicah,
pravilno delovanje notranjega trga, 
dejansko vrednost najnižjih ravni 
obdavčitve in širše cilje Pogodbe.

Or. ro

Predlog spremembe 103
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva pravilno 
delovanje notranjega trga, dejansko 
vrednost najnižjih ravni obdavčitve in širše 
cilje Pogodbe.

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, učinkom 
na škodljive ali pogojno škodljive emisije, 
ki niso CO2, uporabo električne energije v 
prometu, ter utemeljitev za izjeme in 
znižanja, določena v tej direktivi, tudi za 
gorivo, ki se uporablja v zračnem in 
pomorskem prometu. Poročilo upošteva 
pravilno delovanje notranjega trga, 
dejansko vrednost najnižjih ravni 
obdavčitve in širše cilje Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 104
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva pravilno 
delovanje notranjega trga, dejansko 
vrednost najnižjih ravni obdavčitve in širše 
cilje Pogodbe.

Poročilo Komisije med drugim preuči 
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo, uporabo 
električne energije v prometu, ter 
utemeljitev za izjeme in znižanja, določena 
v tej direktivi, tudi za gorivo, ki se 
uporablja v zračnem in pomorskem 
prometu. Poročilo upošteva pravilno 
delovanje notranjega trga, dejansko 
vrednost najnižjih ravni obdavčitve, širše 
cilje Pogodbe in uspešnost prizadevanj za 
uporabo prihodkov od davkov za 
povečanje energetske učinkovitosti tega 
sektorja.

Or. hu

Predlog spremembe 105
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2003/96/ES
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje 
premestitve emisij CO2, za namene člena 
14a te direktive redno pregledovati, zlasti 
ob upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.“

V vsakem primeru se mora seznam 
sektorjev oziroma podsektorjev, v katerih 
obstaja po ocenah znatno tveganje selitve 
virov CO2, redno pregledovati, zlasti ob 
upoštevanju razpoložljivosti morebitnih 
novih dokazov.“

Or. en

Obrazložitev

Nekaj sektorjev in obratov, ki selijo vire CO2, v resnici ne upravičuje posebne zakonodaje, a 
je seznam vseeno treba ohraniti. Tako bodo države članice z državno pomočjo lahko 
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nadomestile izkazano tveganje selitve virov CO2 v energetsko intenzivnih panogah zaradi 
obdavčitve energije.

Predlog spremembe 106
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 Obdavčitev CO2

1. januar 2013 1. januar 2013
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

Obrazložitev

Skladno s podnebnimi cilji EU je 30 EUR/t primerna najnižja vrednost.

Predlog spremembe 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 Obdavčitev CO2

1. januar 2013 1. januar 2013
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Predlog spremembe 108
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica A – stolpec 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošna obdavčitev porabe energije črtano
1. januar 2018
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Or. ro

Predlog spremembe 109
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica A – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Zemeljski plin 20 EUR/t 1.5 EUR/GJ 5.5 EUR/GJ 9.6 EUR/GJ
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Oznake KN 
2711 11 00 in 2711 21 00

CO2

Predlog spremembe
Zemeljski plin
Oznake KN 
2711 11 00 in 2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1.0 EUR/GJ 1.0 EUR/GJ 1.0 EUR/GJ

7Or. en

Predlog spremembe 110
Sari Essayah

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica A – vrstica 5 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
Komercialna 
uporaba 
dizelskega goriva

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

Or. fi

Obrazložitev

Nižja davčna stopnja za komercialno plinsko olje je ekonomsko pomembna, saj so stroški 
prevoza znaten delež strukture stroškov poslovanja, zlasti v državah z dolgimi razdaljami.

Predlog spremembe 111
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica B – stolpec 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 Obdavčitev 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

Obrazložitev

Skladno s podnebnimi cilji EU je 30 EUR/t primerna najnižja vrednost.

Predlog spremembe 112
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica B – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 Obdavčitev 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

Predlog spremembe 113
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica C – stolpec 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 Obdavčitev 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

Obrazložitev

Skladno s podnebnimi cilji EU je 30 EUR/t primerna najnižja vrednost.

Predlog spremembe 114
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Priloga
Direktiva 2003/96/ES
Priloga I – preglednica C – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdavčitev CO2 Obdavčitev 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


