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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Návrh Komisie

Súčasná smernica o zdaňovaní energie (SZE) stanovuje minimálne sadzby dane na 
energetické výrobky používané ako pohonné hmoty a palivo na vykurovanie a na elektrickú 
energiu. Tieto minimálne sadzby sa uplatňujú na objem spotrebovaného energetického 
výrobku. Komisia sa domnieva, že tento systém má viacero negatívnych dôsledkov, vytvára 
napríklad stimuly, ktoré sú v rozpore s cieľmi EÚ v oblasti zmeny klímy, alebo deformuje 
vnútorný trh.

Komisia sa prostredníctvom svojho návrhu usiluje o nápravu týchto negatívnych vplyvov. 
Jednou z jej hlavných myšlienok je nová štruktúra zdanenia energií rozdelením minimálnej 
sadzby dane na dve časti:
1) Jedna vychádza z emisií CO2 energetického výrobku. Daň z emisií CO2 bude nulová pre 
všetky zdroje energie, ktoré sú v súčasnosti, alebo v budúcnosti budú uznané ako 
bezuhlíkové.
2) Druhá vychádza z energetického obsahu v gigajouloch, bez ohľadu na energetický 
výrobok, a má stimulovať úspory energií.

Cieľom návrhu je súčasne dosiahnuť súlad SZE s inými politikami EÚ, napríklad so 
systémom obchodovania s emisiami v EÚ (ETS). V tejto súvislosti Komisia navrhuje, aby sa 
daň súvisiaca s CO2 neuplatňovala na zariadenia, na ktoré sa vzťahuje ETS, vrátane letectva.

Dopravnej politiky sa týka niekoľko ďalších aspektov návrhu, napríklad:
– zrušenie možnosti, aby členské štáty odlišne zdaňovali komerčné a nekomerčné využívanie 
plynového oleja ako pohonnej hmoty;
– zrušenie možnosti uplatňovania nižšej sadzby všeobecnej dane zo spotreby energie pre 
taxíky, pretože už nie je v súlade s cieľom politík podporujúcich alternatívne palivá, 
alternatívne nosiče energie a používanie čistejších vozidiel v mestskej doprave;
– aktualizovanie vymedzenia pojmov štandardných nádrží a špeciálnych kontajnerov.

Komisia napokon navrhuje oslobodiť od dane elektrickú energiu z pobrežnej 
elektroenergetickej siete poskytovanú lodiam počas ukotvenia v prístave a zachovať 
povinnosť oslobodiť od dane palivo používané v leteckej a námornej doprave. Pokiaľ ide o 
vnútrozemské vodné cesty, Komisia navrhuje zachovať súčasné pravidlá, ktorými sa 
členským štátom umožňuje uplatňovať plné alebo čiastočné oslobodenie od dane alebo 
zníženie dane.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Je potrebné zaistiť, aby vnútorný trh 
naďalej riadne fungoval v kontexte nových 
požiadaviek súvisiacich s obmedzením 
zmeny klímy, s využívaním energie 
z obnoviteľných zdrojov a s úsporami 
energie, ako boli schválené v záveroch 
predsedníctva Európskej rady z 8. – 9. 
marca 2007 a 11. – 12. decembra 2008.

(2) Je potrebné zaistiť, aby vnútorný trh 
naďalej riadne fungoval v kontexte nových 
požiadaviek súvisiacich s obmedzením 
zmeny klímy, s využívaním energie 
z obnoviteľných zdrojov a s úsporami 
energie, ako boli schválené v záveroch 
predsedníctva Európskej rady z 8. – 9. 
marca 2007 a 11. – 12. decembra 2008. Je 
preto nutné zaručiť konzistentné 
zaobchádzanie so zdrojmi energie podľa 
tejto smernice, aby sa spotrebiteľom 
energie zabezpečili skutočne spravodlivé 
podmienky bez ohľadu na použitý zdroj 
energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) K zdaňovaniu energetických 
výrobkov by sa malo pristupovať 
technologicky neutrálnym spôsobom, aby 
mali nové technológie možnosť rozvoja.

Odôvodnenie

Politika Komisie musí byť technologicky úplne neutrálna, aby mali nové technológie možnosť 
rozvoja. Spomedzi súčasných technológií by sa mali ďalej zachovať len tie najudržateľnejšie 
a najefektívnejšie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Zdaňovanie vzťahujúce sa emisie CO2 
môže byť pre členské štáty nákladovo 
účinný prostriedok na dosiahnutie znížení 
emisií skleníkových plynov potrebných 
podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 
o úsilí členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Únie týkajúce sa emisií 
skleníkových plynov do roku 2020, pokiaľ 
ide o zdroje, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Únie podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
96/61/ES. Z hľadiska možnej úlohy 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie 
CO2 musia byť na riadne fungovanie 
vnútorného trhu spoločné pravidlá tohto 
zdaňovania.

(3) Primárnym cieľom zdaňovania 
energie je nabádať spotrebiteľov k tomu, 
aby energiu používali efektívnejšie a aby 
ju získavali z čistejších zdrojov. 
Zdaňovanie vzťahujúce sa emisie CO2 
môže byť pre členské štáty nákladovo 
účinný prostriedok na dosiahnutie znížení 
emisií skleníkových plynov potrebných 
podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 
o úsilí členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Únie týkajúce sa emisií 
skleníkových plynov do roku 2020, pokiaľ 
ide o zdroje, na ktoré sa nevzťahuje systém 
Únie podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
96/61/ES. Z hľadiska možnej úlohy 
zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie 
CO2 musia byť na riadne fungovanie 
vnútorného trhu spoločné pravidlá tohto 
zdaňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Každá z týchto zložiek by sa mala 
vypočítať na základe objektívnych kritérií 
umožňujúcich rovnako zaobchádzať 
s rôznymi zdrojmi energie. Na účely 

(6) Keďže je potrebné zaviesť vhodný 
rámec pre zdaňovanie energie, každá 
z týchto zložiek by sa mala vypočítať na 
základe objektívnych kritérií umožňujúcich 
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zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie 
CO2 by sa mal uviesť odkaz na emisie 
CO2 spôsobené používaním jednotlivých 
dotknutých energetických výrobkov, 
pričom sa použijú referenčné faktory emisií 
CO2 ustanovené v rozhodnutí Komisie 
2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa 
zavádzajú usmernenia o monitorovaní 
a predkladaní správ o emisiách 
skleníkových plynov podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Na účely všeobecného 
zdanenia spotreby energie by sa mal uviesť 
odkaz na energetický obsah rôznych 
energetických výrobkov a energetický 
obsah elektrickej energie, ako sa uvádza 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2006/32/ES z 5. apríla 2004 o energetickej 
účinnosti konečného využitia energie 
a energetických službách a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 93/76/EHS. V tejto 
súvislosti by sa mali vziať do úvahy 
prínosy biomasy alebo výrobkov z biomasy 
pre životné prostredie. Tieto produkty by 
sa mali zdaňovať na základe emisných 
faktorov CO2 uvedených v rozhodnutí 
2007/589/ES pre biomasu alebo výrobky 
z biomasy a ich energetického obsahu, ako 
sa uvádza v prílohe III k smernici 
2009/28/ES. Biopalivá a biokvapaliny 
definované v článku 2 písm. h) a i) 
smernice 2009/28/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. apríla 2009 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov sú tou 
najdôležitejšou dotknutou kategóriou. 
Vzhľadom na to, že prínosy týchto 
výrobkov pre životné prostredie sa líšia 
podľa toho, či sú v súlade s kritériami 
udržateľnosti ustanovenými v článku 17 
uvedenej smernice, špecifické referenčné 
hodnoty pre biomasu a výrobky z biomasy 
by mali platiť iba vtedy, keď sú tieto 
kritériá dodržané.

rovnako zaobchádzať s rôznymi zdrojmi 
energie. Na účely zdaňovania 
vzťahujúceho sa na emisie CO2 by sa mal 
uviesť odkaz na emisie CO2 spôsobené 
používaním jednotlivých dotknutých 
energetických výrobkov, pričom sa použijú 
referenčné faktory emisií CO2 ustanovené 
v rozhodnutí Komisie 2007/589/ES z 18. 
júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia 
o monitorovaní a predkladaní správ 
o emisiách skleníkových plynov podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES. Na účely všeobecného 
zdanenia spotreby energie by sa mal uviesť 
odkaz na energetický obsah rôznych 
energetických výrobkov a energetický 
obsah elektrickej energie, ako sa uvádza 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2006/32/ES z 5. apríla 2004 o energetickej 
účinnosti konečného využitia energie 
a energetických službách a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 93/76/EHS. V tejto 
súvislosti by sa mali vziať do úvahy 
prínosy biomasy alebo výrobkov z biomasy 
pre životné prostredie. Tieto produkty by 
sa mali zdaňovať na základe emisných 
faktorov CO2 uvedených v rozhodnutí 
2007/589/ES pre biomasu alebo výrobky 
z biomasy a ich energetického obsahu, ako 
sa uvádza v prílohe III k smernici 
2009/28/ES. Biopalivá a biokvapaliny 
definované v článku 2 písm. h) a i) 
smernice 2009/28/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. apríla 2009 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov sú tou 
najdôležitejšou dotknutou kategóriou. 
Vzhľadom na to, že prínosy týchto 
výrobkov pre životné prostredie sa líšia 
podľa toho, či sú v súlade s kritériami 
udržateľnosti ustanovenými v článku 17 
uvedenej smernice, špecifické referenčné 
hodnoty pre biomasu a výrobky z biomasy 
by mali platiť iba vtedy, keď sú tieto 
kritériá dodržané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Pokiaľ ide o možnosť, aby členské 
štáty uplatňovali nižšiu úroveň zdanenia na 
obchodné využívanie plynového oleja ako 
motorového paliva v porovnaní 
s neobchodným využívaním, toto 
ustanovenie zrejme už nebude v súlade 
s požiadavkou zlepšiť energetickú účinnosť 
a potrebou riešiť rastúci vplyv dopravy na 
životné prostredie, a preto by sa malo 
vypustiť. Článkom 9 ods. 2 smernice 
2003/96/ES sa určitým členským štátom 
umožňuje uplatniť na vykurovací plynový 
olej zníženú sadzbu. Toto ustanovenie už 
nie je kompatibilné s riadnym fungovaním 
vnútorného trhu a so širšími cieľmi 
zmluvy. Preto by sa malo vypustiť.

(13) Pokiaľ ide o možnosť, aby členské 
štáty uplatňovali nižšiu úroveň zdanenia na 
obchodné využívanie plynového oleja ako 
motorového paliva v porovnaní 
s neobchodným využívaním, toto 
ustanovenie zrejme už nebude v súlade 
s požiadavkou zlepšiť energetickú účinnosť 
a potrebou riešiť rastúci vplyv dopravy na 
životné prostredie, a preto by sa malo 
vypustiť. Komisia by sa preto mala 
zaoberať týmto rozlišovaním na obchodné 
a neobchodné využívanie, čím by poskytla 
príležitosť prepravným podnikom 
prispôsobiť sa východisku z prechodného 
obdobia, ak sa po náležitom odhade 
vplyvu predpokladá ukončenie takéhoto 
rozlišovania. Článkom 9 ods. 2 smernice 
2003/96/ES sa určitým členským štátom 
umožňuje uplatniť na vykurovací plynový 
olej zníženú sadzbu. Toto ustanovenie už 
nie je kompatibilné s riadnym fungovaním 
vnútorného trhu a so širšími cieľmi 
zmluvy. Preto by sa malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Článkom 5 smernice 2003/96/ES sa 
v určitých prípadoch povoľuje uplatňovať 
diferencované sadzby zdanenia. Na 
zaistenie súladu s cenovým signálom CO2 
by sa však možnosť, aby členské štáty 
diferencovali vnútroštátne sadzby, mala 
obmedziť na všeobecné zdanenie spotreby 
energie. Okrem toho možnosť uplatniť 
nižšiu úroveň zdanenia na motorové 
palivo používané taxislužbami už nie je 
v súlade s cieľom politík podporujúcich 

(15) Článkom 5 smernice 2003/96/ES sa 
v určitých prípadoch povoľuje uplatňovať 
diferencované sadzby zdanenia. Na 
zaistenie súladu s cenovým signálom CO2 
by sa však možnosť, aby členské štáty 
diferencovali vnútroštátne sadzby, mala 
obmedziť na všeobecné zdanenie spotreby 
energie.
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alternatívne palivá a nosiče energie 
a používanie ekologickejších vozidiel 
v mestskej doprave, a preto by sa mala 
vypustiť.

Odôvodnenie

Taxislužby by sa mali považovať za prostriedok verejnej dopravy, ktorý pomáha znižovať 
dopravnú preťaženosť. Preto by mali naďalej požívať daňové zvýhodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Smernicou 2003/96/ES sa členským 
štátom ukladá povinnosť oslobodiť od dane 
palivo používané na plavbu vo vodách 
Spoločenstva, ako aj elektrickú energiu 
vyrobenú na palube lode vrátane 
elektrickej energie vyrobenej v kotvisku v 
prístave. Okrem toho môžu členské štáty 
rozšíriť tento výhodný daňový režim na 
vnútrozemské vodné cesty. V niektorých 
prístavoch existuje čistejšia alternatíva 
spočívajúca v používaní elektrickej energie 
z pobrežnej elektroenergetickej siete, ktorá 
sa však zdaňuje. S cieľom stanoviť prvý 
motivačný faktor na rozvoj a využívanie 
tejto technológie čakajúcej na schválenie 
komplexnejšieho rámca v tejto veci, 
členský štát by mal oslobodiť využívanie 
elektrickej energie z pobrežnej 
elektroenergetickej siete loďami počas 
kotvenia v prístave. Toto oslobodenie by sa 
malo uplatňovať počas dostatočne dlhého 
obdobia, aby neodradilo prevádzkovateľov 
prístavov od potrebných investícií, ale 
zároveň aby bolo časovo obmedzené tak, 
aby jeho úplné alebo čiastočné zachovanie 
podliehalo novému rozhodnutiu 
v príslušnom čase.

(19) Smernicou 2003/96/ES sa členským 
štátom ukladá povinnosť oslobodiť od dane 
elektrickú energiu vyrobenú na palube lode 
vrátane elektrickej energie vyrobenej 
v kotvisku v prístave. V niektorých 
prístavoch existuje čistejšia alternatíva 
spočívajúca v používaní elektrickej energie 
z pobrežnej elektroenergetickej siete, ktorá 
sa však zdaňuje. S cieľom zabrániť výrobe 
elektrickej energie z paliva na palube lode 
v kotvisku a s tým spojenému miestnemu 
znečisteniu ovzdušia by členské štáty mali 
oslobodiť využívanie elektrickej energie 
z pobrežnej elektroenergetickej siete 
loďami počas kotvenia v námornom alebo 
vnútrozemskom prístave, kým sa pre túto 
oblasť neprijme komplexnejší rámec. 
Okrem toho by výroba elektrickej energie 
loďami v kotvisku už nemala byť 
povolená tam, kde majú možnosť 
používať elektrickú energiu z pobrežnej 
rozvodnej siete. 
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Odôvodnenie

Zákaz výroby elektriny pre lode v kotvisku v prístave zo zásob paliva na palube posilňuje 
plánované ustanovenia Komisie o výnimkách a pomôže znižovať mieru znečistenia 
v prístavoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) S cieľom propagovať využívanie 
vnútrozemských vodných ciest by členské 
štáty mali byť schopné naďalej na ne 
uplatňovať priaznivý daňový režim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19b) Mali by sa vytvoriť spravodlivé 
podmienky medzi rozličnými spôsobmi 
dopravy. Požiadavka na výnimku pre 
používanie paliva v niektorých odvetviach 
by sa mala postupne odstrániť. S cieľom 
ochrániť konkurencieschopné postavenie 
európskych podnikov a priemyselných 
odvetví by sa tak malo urobiť po porade 
na medzinárodnej úrovni.

Odôvodnenie

Súčasná požiadavka na výnimku pre niektoré spôsoby dopravy nie je v súlade so zásadou 
otvoreného a spravodlivého európskeho dopravného trhu. Je však dôležité zabrániť oslabeniu 
konkurencieschopného postavenia našich podnikov v porovnaní s medzinárodnými podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
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Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Členské štáty, ktoré zavedú systém 
poplatkov za používanie ciest pre vozidlá 
alebo prívesné súpravy určené výhradne 
na prepravu tovaru po ceste, by mali 
palivo používané týmito vozidlami 
zdaňovať len na základe hodnôt 
všeobecnej spotreby energie vymedzených 
v prílohe I v tabuľke A.

Odôvodnenie

Zámerom projektu Eurovignette bolo internalizovať externé náklady, a to aj s cieľom pokryť 
náklady znečistenia spôsobovaného cestnou prepravou tovaru. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh bráni dvojnásobnému zdaňovaniu znečistenia spôsobovaného cestnou 
prepravou tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 5 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– na tieto účely: miestna preprava 
cestujúcich (bez taxislužby), zber odpadu, 
ozbrojené sily a orgány verejnej správy, 
osoby so zdravotným postihnutím, 
sanitky;“

– na tieto účely: miestna preprava 
cestujúcich, zber odpadu, ozbrojené sily 
a orgány verejnej správy, osoby so 
zdravotným postihnutím, sanitky;

Odôvodnenie

Taxislužby by sa mali považovať za prostriedok verejnej dopravy, ktorý pomáha znižovať 
dopravnú preťaženosť. Preto by mali naďalej požívať daňové zvýhodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
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Smernica 2003/96/ES
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrovne zdaňovania uplatňované na 
motorové palivá od 1. januára 2013, od 
1. januára 2015 a od 1. januára 2018 sa 
stanovia tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 
A prílohy I.

1. Úrovne zdaňovania uplatňované na 
motorové palivá od 1. januára 2013, od 
1. januára 2015 a od 1. januára 2018 sa 
stanovia tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 
A prílohy I.

2. Členské štáty môžu počas prechodného 
obdobia stanoveného podľa článku 29 
rozlišovať medzi komerčným 
a nekomerčným použitím plynového oleja 
používaného ako pohonná hmota, ak sú 
dodržané minimálne úrovne platné v Únii 
a ak sadzba týkajúca sa komerčného 
plynového oleja používaného ako 
pohonná hmota neklesne pod 
vnútroštátnu úroveň zdanenia účinnú 
podľa vymedzenia v odseku 1, a to bez 
ohľadu na akékoľvek výnimky pre toto 
použitie ustanovené v tejto smernici.
3. „Komerčný plynový olej používaný ako 
pohonná látka” znamená plynový olej 
používaný ako pohonná látka na tieto 
účely:
a) preprava tovaru na nájom alebo za 
odplatu, alebo pre vlastnú potrebu 
motorovými vozidlami alebo prívesnými 
súpravami určenými výlučne na prepravu 
tovaru po ceste a s maximálnou 
prípustnou celkovou hmotnosťou viac než 
7,5 tony;
b) preprava cestujúcich, a to pravidelná 
alebo príležitostná, motorovými vozidlami 
kategórie M2 alebo kategórie M3, ako sú 
vymedzené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. 
septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec 
pre typové schválenie motorových vozidiel 
a ich prípojných vozidiel, systémov, 
komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre tieto vozidlá1.
_____________
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1 Ú. v. ES L 263, 09.10.07, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod iii
Smernica 2003/96/ES
Článok 14 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) do 31. decembra 2020 elektrická 
energia dodávaná priamo plavidlám 
ukotveným v prístavoch.

(e) elektrická energia dodávaná priamo 
plavidlám ukotveným v námorných a 
vnútrozemských prístavoch.

Odôvodnenie

Ak chceme významne znížiť emisie CO2, síry a iné škodlivé emisie nebezpečné pre ľudské 
zdravie v prístavných oblastiach, nemalo by pre túto výnimku platiť žiadne časové 
obmedzenie. S cieľom zovšeobecniť tieto iniciatívy a ich propagáciu medzi prístavnými 
orgánmi by sa malo zabezpečiť priaznivejšie zaobchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno a – bod -i (nový)
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-i) odsek sa mení a dopĺňa takto:
e) energetické výrobky a elektrinu 
používanú na prepravu tovarov 
a cestujúcich železnicou, metrom, 
električkami, trolejbusmi alebo autobusmi 
používajúcimi elektrinu, zemný plyn alebo 
LPG ako palivo;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh mení znenie smernice 2003/96 tým, že doňho zahŕňa 
autobusy na elektrinu a autobusy používajúce zemný plyn a LPG. Členské štáty by takisto 
mali mať väčší priestor na zavedenie daňových výnimiek pre železnice, metrá, električky a pre 
mestské autobusy s nízkymi emisiami NOx a prachových častíc, ktoré sú veľmi škodlivé pre 
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verejné zdravie v mestskom prostredí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 19
Smernica 2003/96/ES
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávanie delegovania právomoci Delegovanie právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje na neurčitý čas.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať v 
súlade s článkom 27a delegované akty 
týkajúce sa zdaňovania energetických 
výrobkov a elektriny.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt Rade 
hneď po jeho prijatí.
3. Právomoc prijímať delegované akty 
udelená Komisii podlieha podmienkam 
ustanoveným v článkoch 27a a 27b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Smernica 2003/96/ES
Články od 27a do 27c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odvolanie delegovania právomoci Vykonávanie delegovania právomoci

1. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 2 ods. 5 môže Rada kedykoľvek 
odvolať.

(1) Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Keď Rada začala vnútorný postup 
s cieľom rozhodnúť o odvolaní 
delegovania právomocí, informuje o tom 
Komisiu v primeranom čase pred prijatím 
konečného rozhodnutia, pričom uvedie 
nielen delegované právomoci, ktorých by 
sa odvolanie mohlo týkať, ale aj dôvody 
tohto odvolania.

(2) Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 27 sa Komisii udeľuje 
na neurčitý čas od ...*.

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje (3) Delegovanie právomoci uvedené 
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delegovanie právomocí v ňom uvedených. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť hneď 
alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v 
ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. Uverejní sa v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

v článku 27 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie o odvolaní nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.
(4) Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
(5) Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.“
_________________
 OJ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Článok 27b
Námietky proti delegovaným aktom

1. Rada môže proti delegovaným aktom 
vzniesť námietky v lehote [troch] 
mesiacov odo dňa oznámenia. 
2. Ak do uplynutia tejto lehoty Rada
nevzniesla námietku proti delegovanému 
aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie a nadobudne 
účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.
Delegovaný akt sa môže uverejniť v 
Úradnom vestníku Európskej únie a 
nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
uvedenej lehoty, ak Rada informovala 
Komisiu o tom, že nemá v úmysle vzniesť 
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námietky.
3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť, 
ak Rada proti nemu vznesie námietky. 
Vznesenie námietok proti delegovanému 
aktu Rada zdôvodní.

Článok 27c
Informovanie Európskeho parlamentu

Európsky parlament musí byť 
informovaný o prijatí delegovaných aktov 
Komisiou, o námietkach vznesených proti 
týmto aktom alebo o odvolaní delegovania 
právomocí Radou.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/96/ES
Článok 29 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia každých päť rokov a prvý raz do 
konca roka 2015 predloží Rade správu 
o uplatňovaní tejto smernice a v prípade 
potreby návrh na jej úpravu. 

Komisia každých päť rokov a prvý raz do 
konca roka 2015 predloží Rade správu 
o uplatňovaní tejto smernice a v prípade 
potreby návrh na jej úpravu. 

V správe od Komisie sa okrem iného 
preskúma minimálna úroveň zdaňovania 
vzťahujúceho sa na emisie CO2, vplyv 
inovácií a technologického vývoja, najmä 
pokiaľ ide energetickú účinnosť, 
používanie elektrickej energie v doprave 
a opodstatnenosť oslobodení a úľav, a to aj 
v prípade palív používaných na účely 
leteckej a námornej dopravy, ustanovených 
v tejto smernici. Komisia v správe 
zohľadní správne fungovanie vnútorného 
trhu, skutočnú hodnotu minimálnych 
sadzieb zdaňovania a všeobecné ciele 
stanovené v zmluve. 

V správe od Komisie sa okrem iného 
preskúma úroveň zdaňovania 
energetických výrobkov a elektriny 
uplatňovaná členskými štátmi na 
vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni, 
minimálna úroveň zdaňovania 
vzťahujúceho sa na emisie CO2, vplyv 
inovácií a technologického vývoja, najmä 
pokiaľ ide energetickú účinnosť, 
rozlišovanie medzi komerčným a 
nekomerčným využívaním plynového oleja
používaného ako pohonná hmota a 
perspektívy skončenia takéhoto 
rozlišovania, používanie elektrickej 
energie v doprave a opodstatnenosť 
oslobodení a úľav, a to aj v prípade palív 
používaných na účely leteckej a námornej 
dopravy, ustanovených v tejto smernici. 
Táto správa obsahuje aj prehľad 
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existujúcich ustanovení týkajúcich sa 
zdaňovania, ktoré obsahujú bilaterálne 
dohody o leteckých službách. Komisia v 
správe zohľadní správne fungovanie 
vnútorného trhu, skutočnú hodnotu 
minimálnych sadzieb zdaňovania 
a všeobecné ciele stanovené v zmluve. 

V prvej správe sa posúdi, či je potrebné 
odstrániť výnimku podľa článku 14 ods. 1 
písm. b) a c) v prípade energetických 
výrobkov dodávaných na použitie ako 
palivo pre leteckú dopravu a námornú 
dopravu vo vodách Spoločenstva, ak sa 
dosiahne dohoda o zavedení opatrení na 
zníženie emisií CO2 v odvetví leteckej 
a námornej dopravy v rámci IMO alebo 
ICAO alebo podľa Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy.
Ak sa nedosiahne pokrok na 
medzinárodnej úrovni, Komisia predloží 
legislatívne návrhy na zníženie emisií 
CO2 v oboch odvetviach, a to so zreteľom 
na riziko úniku uhlíka a na 
konkurencieschopnosť odvetvia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa leteckého a námorného odvetvia prijalo 
na medzinárodnej úrovni, aby sa predišlo narušeniu hospodárskej súťaže a riziku úniku 
uhlíka. Od Komisie sa naliehavo žiada, aby urobila všetko, čo je v jej silách, na dosiahnutie 
medzinárodnej dohody, ak sa to však nepodarí, mala by navrhnúť príslušné legislatívne 
zmeny a doplnenia.
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