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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

Stanowisko sprawozdawcy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy pozostawić państwom członkowskim możliwość określenia struktury podatków 
krajowych, a także różnic pomiędzy krajowymi stawkami podatku od produktów 
energetycznych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W odniesieniu do paliw silnikowych 
bardziej korzystny minimalny poziom 
opodatkowania obowiązujący w stosunku 
do oleju gazowego, produktu początkowo 
przeznaczonego zasadniczo do zastosowań 

skreślony
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handlowych, a zatem tradycyjnie niżej 
opodatkowanego, powoduje zakłócenie w 
stosunku do benzyny, paliwa będącego 
głównym konkurentem oleju gazowego. 
Artykuł 7 dyrektywy 2003/96/WE stanowi 
zatem pierwszy krok w kierunku 
stopniowego dostosowania poziomu 
opodatkowania oleju gazowego do 
minimalnego poziomu opodatkowania 
obowiązującego w stosunku do paliwa. 
Konieczne jest doprowadzenie do końca 
tego wyrównania i stopniowe 
wprowadzenie takiego samego 
opodatkowania oleju gazowego i benzyny.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Artykuł 15 ust. 3 dyrektywy 
2003/96/WE umożliwia państwom 
członkowskim stosowanie w stosunku do 
prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli 
ryb oraz leśnictwa nie tylko przepisów 
ogólnie obowiązujących dla zastosowań 
handlowych, ale również poziomu 
opodatkowania obniżonego nawet do zera. 
Analiza tej możliwości wykazała, że w 
odniesieniu do ogólnego opodatkowania 
zużycia energii jej utrzymanie byłoby 
sprzeczne z szerszymi celami polityki Unii, 
jeżeli nie byłaby ona powiązana z 
wymogiem stosowania środków 
przyczyniających się do postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej. Co 
do opodatkowania związanego z emisjami 
CO2 traktowanie wymienionych sektorów 
powinno być zgodne z przepisami 
obowiązującymi sektory przemysłu. 

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Należy utrzymać w mocy art. 15 ust. 3, a państwa członkowskie powinny móc zachować 
minimalny poziom elastyczności w określaniu poziomów opodatkowania produktów 
energetycznych, które uznają za najodpowiedniejsze dla konkretnych warunków sektora 
rolnictwa w danym państwie.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zob. punkt 12 preambuły.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego każde 
zastosowanie, w odniesieniu do którego 

skreślony 
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określono minimalny poziom 
opodatkowania odpowiednio w tabelach 
A, B i C w załączniku I, uważane jest za 
pojedyncze zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. punkt 12 preambuły.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczna indeksacja stawek minimalnych pozbawiłaby państwa członkowskie kontroli 
nad poziomem unijnych stawek minimalnych w przyszłości.
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Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r., od dnia 1 
stycznia 2015 r. i od dnia 1 stycznia 2018 
r. dla paliw silnikowych obowiązują 
minimalne poziomy opodatkowania 
ustalone w załączniku I tabela A.”.

Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania dla paliw silnikowych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny utrzymać kontrolę nad poziomem minimalnych unijnych 
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stawek w przyszłości.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania dla produktów 
wykorzystywanych jako paliwa silnikowe 
do celów określonych w ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla paliw do 
ogrzewania obowiązują minimalne 
poziomy opodatkowania ustalone w 
załączniku I tabela C.

Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania dla paliw do ogrzewania.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. art. 8 ust. 1.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 
Dyrektywa 2003/96/WE
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2013 r. dla energii
elektrycznej obowiązują minimalne 
poziomy opodatkowania ustalone w 
załączniku I tabela D.

Rada, stanowiąc jednogłośnie po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, podejmuje na podstawie 
sprawozdania i wniosku Komisji decyzję 
dotyczącą minimalnych poziomów 
opodatkowania dla energii elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. art. 8 ust. 1.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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


