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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošni namen predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o 
prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije je 
preoblikovati način obdavčevanja energije, da bi podprli cilj prehoda na nizkoogljično in 
energetsko učinkovito gospodarstvo ter preprečili težave na notranjem trgu. Smoter predloga 
je zagotoviti dosledno ravnanje z viri energije, omogočiti prilagojen okvir za obdavčenje 
energije iz obnovljivih virov in oblikovati okvir za obdavčitev ogljikovega dioksida.

V ta namen je v direktivi o obdavčitvi energije predlagano, da bi najnižjo stopnjo davka na 
energetske proizvode razdelili na dva dela:

1. obdavčitev, povezano s CO2, in sicer na podlagi emisij CO2 pri posameznem energetskem 
proizvodu po dogovorjeni višini 20 EUR na tono CO2;

2. davek na splošno porabo energije na podlagi energetske vsebnosti, merjeno v gigajoulih, ne 
glede na energetski proizvod.

Stališče pripravljavca mnenja:

Pripravljavec mnenja za odbor ITRE načeloma pozdravlja splošne cilje predlagane revizije 
direktive o obdavčitvi energije, zlasti namero, da bi jo bolj uskladili z energetskimi in 
podnebnimi cilji EU. Ima pa pridržke glede morebitnega učinka tega predloga na diskrecijsko 
pravico držav članic po Lizbonski pogodbi, da same odločajo o energetski mešanici. Ta 
predlog bo imel znatne posledice za avtonomijo davčne ureditve v državah članicah in za 
podjetja, ki poslujejo na energetskem trgu. Zato je treba ukrepanje na ravni EU natančno 
utemeljiti in bi moralo biti skladno s predlagano pravno podlago. 

Pripravljavec mnenja poudarja, da ocena učinka ne vsebuje podrobne izjave, ki bi omogočala 
oceno skladnosti z načelom subsidiarnosti (in sorazmernosti), kot določa člen 5 Protokola 
št. 2. Čeprav sodi predlog v deljeno pristojnost Unije in držav članic, pripravljavec mnenja 
ugotavlja, da predlagana revizija direktive o obdavčitvi energije ni vedno omejena na 
uresničevanje ciljev, vsekakor pa bi bilo treba odločitve sprejemati čim bliže državljanom EU. 
Odstopanje od te predpostavke ne bi smelo biti samoumevno, ampak ga je treba utemeljiti 
dovolj natančno in jasno, da bodo lahko državljani EU razumeli kvalitativne in kvantitativne 
razloge za sklep, da so namesto nacionalnih ukrepov potrebni ukrepi na ravni EU. 

Pripravljavec mnenja ima pomisleke tudi glede morebitnih gospodarskih in socialno-
ekonomskih učinkov predlagane revizije.

Predlaga, naj se treba vsi ukrepi v zvezi z revizijo sedanje direktive najprej skrbno analizirajo 
glede vpliva na gospodarstvo posameznih držav članic, poleg tega pa bi morala revidirana 
direktiva predlagati prožne in stvarne rešitve, prilagojene tem gospodarstvom. Pripravljavec 
mnenja želi tudi spomniti, da so potrebna realistična prehodna obdobja.

Obžaluje, da v predlogu Komisije ni dovolj zajeta industrijska politika. Revizija direktive o 
obdavčitvi energije bo omogočila skupen energetski davek na podlagi energetske vsebnosti 
goriv, za kar bodo v večini držav članic potrebne velike spremembe v ravni obdavčitve 
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različnih virov. Pomembno je, da se oceni vpliv na vse panoge in poslovne sektorje, da bi 
zagotovili evropsko konkurenčnost. Pregled direktive ne bi smel povzročati motenj na trgu 
zaradi izgubljanja delovnih mest. Poleg tega je treba zagotoviti skladnost z drugimi področji 
politike. 

Minimalne stopnje so bile določene leta 2003 in pripravljavec mnenja soglaša, da bi jih bilo 
treba revidirati, da bi upoštevali inflacijo ter še naprej omogočali učinkovit okvir enotnega 
trga, v katerem bi bil upoštevan tudi okoljski vpliv različnih goriv. Spomniti želi, da bi 
samodejno prilagajanje minimalne stopnje državam članicam odvzelo nadzor nad evropskimi 
minimalnimi stopnjami v prihodnosti. Boji pa se, da bi izvajanje direktive, kakor jo predlaga 
Evropska komisija, privedlo do višjih cen premoga, zemeljskega plina, kurilnega olja in 
dizelskega goriva ter zaradi dražjega ogrevanja in cen izdelkov za končne uporabnike imelo 
neposreden negativni socialni učinek. Samodejno prilagajanje splošnega davka na porabo bi 
končnega porabnika nesmiselno in nesorazmerno obremenilo. Pripravljavec mnenja 
opominja, da so cene goriva v zadnjih nekaj letih že precej zrasle. 

Boji se, da bo omejena prožnost, ki jo državam članicam dopušča predlagana revizija 
direktive o obdavčitvi energije, povzročila vse večje stroške za energijo in gorivo v sektorjih, 
kot so kmetijstvo, vrtnarstvo, ribogojstvo in gozdarstvo.

Ostaja pri mnenju, da bi morale imeti države članice možnost same določati strukturo svojega 
davka, pa tudi razmerje med nacionalnimi davčnimi stopnjami za energente. Pripravljavec 
mnenja želi spomniti, da so bile za evropsko zakonodajo o kakovosti zraka in CO2 potrebne 
ogromne naložbe, zato bi bilo treba pri različnem obdavčevanju dizelskega goriva in bencina 
še naprej omogočati davčne spodbude za dizelsko gorivo zaradi večje energetske 
učinkovitosti in tehnologijo za večji prihranek CO2, davek na to gorivo pa ne bi smel biti višji 
kot davek na bencin. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
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 

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

zaradi davčne nevtralnosti zagotoviti 
enakovredne ravni nacionalne obdavčitve 
za vse zadevne proizvode. Kjer je to 
potrebno, je treba določiti prehodna 
obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost same določati strukturo svojega davka, pa tudi 
razmerje med nacionalnimi davčnimi stopnjami za energente.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
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.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
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 
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. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 15(3) bi bilo treba obdržati, državam članicam pa bi moralo biti omogočeno, da bi 
ohranile kar največjo stopnjo prožnosti pri določanju davčnih stopenj na energente, za katere 
menijo, da najbolj ustrezajo posebnostim kmetijskega sektorja.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
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, 

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 najnižje ravni obdavčitve, 
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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.

določijo enakovredne ravni obdavčitve za 
proizvode, dane v navedeno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Gl. uvodno izjavo 12.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
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. en

Obrazložitev

Gl. uvodno izjavo 12.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
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 

črtano



PE473.711v01-00 8/11 PA\878820SL.doc

SL

Eurostat. Tako pridobljene najnižje ravni 
obdavčitve objavi Komisija v Uradnem 
listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Samodejno prilagajanje minimalne stopnje bi državam članicam odvzelo nadzor nad 
prihodnjimi evropskimi minimalnimi stopnjami.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
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. en

Obrazložitev

Samodejno prilagajanje minimalne stopnje bi državam članicam odvzelo nadzor nad 
prihodnjimi evropskimi minimalnimi stopnjami.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 
Direktiva 2003/96/ES
Člen 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2013, 1. januarjem 2015 in 
1. januarjem 2018 se najnižje ravni 
obdavčitve za pogonska goriva določijo kot 

Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
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je navedeno v preglednici A Priloge I. najnižje ravni obdavčitve za pogonska 
goriva.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale ohraniti nadzor nad ravnjo prihodnjih evropskih minimalnih 
davčnih stopenj.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
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. Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo 
za proizvode, uporabljene kot pogonsko 
gorivo za namene.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Direktiva 2003/96/ES
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2013 se najnižje ravni 
obdavčitve, ki se uporabljajo za gorivo za 
ogrevanje, določijo kot je navedeno v 
preglednici C Priloge I.

Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo 
za gorivo za ogrevanje.

Or. en
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Obrazložitev

Gl. člen 8 – odstavek 1.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Direktiva 2003/96/ES
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2013 se najnižje ravni 
obdavčitve, ki se uporabljajo za električno 
energijo, določijo kot je navedeno v 
preglednici C Priloge I.

Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi poročila in 
predloga Komisije soglasno določi 
najnižje ravni obdavčitve, ki se uporabljajo 
za električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Gl. člen 8 – odstavek 1.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
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 energente in električno energijo, ki se 
uporabljajo pri kmetijskih, vrtnarskih ali 
ribogojniskih dejavnostih ter v gozdarstvu.
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Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi morale imeti možnost, da kmetijske, vrtnarske, ribogojske in gozdarske 
dejavnosti obdavčijo tudi z ničto stopnjo.


