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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Predlog Komisije

Sedanja Direktiva o obdavčitvi energije določa minimalne stopnje za obdavčitev energentov, 
ki se uporabljajo kot pogonska goriva, goriva za ogrevanje in za elektriko. Te stopnje na 
splošno veljajo za količino porabljenega energenta. Komisija meni, da ima ta sistem vrsto 
negativnih posledic, kot je spodbujanje dejanj, ki so v nasprotju s cilji EU na področju 
podnebnih sprememb ali ki izkrivljajo notranji trg.

S svojim predlogom za revizijo namerava Komisija odpraviti te negativne posledice. Ena 
izmed glavnih zamisli je nova struktura obdavčitve energije z razdelitvijo najnižje stopnje 
obdavčitve energentov na dva dela:
1) prvi bi temeljil na emisijah CO2 posameznih energentov. vsi tisti viri energije, ki so ali 
priznani kot prosti CO2 ali pa bodo ta naziv pridobili v prihodnosti, bi morali biti 
neobdavčeni.
2) drugi bi temeljil na vsebnosti energije na gigajoul ne glede na energent, s čimer bi se 
zagotovila spodbuda za varčevanje z energijo.

Hkrati je namen predloga, da bi Direktivo o obdavčitvi energije bolje uskladili z drugimi 
politikami EU, kot je sistem EU za trgovanje z emisijami (ETS). Komisija v zvezi s tem 
predlaga, naj se obdavčitve v zvezi s CO2 ne uporabljajo za naprave, za katere velja sistem 
trgovanja z emisijami, kar vključuje tudi letalstvo.

Prometno politiko zadevajo tudi številni drugi vidiki predloga:
– odprava možnosti za države članice, da lahko razlikujejo med davčno obravnavo 
komercialne in nekomercialne uporabe plinskega olja kot pogonskega goriva;
– odprava možnosti uporabe nižje ravni splošne obdavčitve porabe energije za taksije, ker ta 
ni več združljiva s ciljem politik, ki spodbujajo nadomestna goriva in energetske nosilce ter 
uporabo čistejših vozil v mestnem prometu;
– posodabljanje opredelitev standardnih rezervoarjev in posebnih zabojnikov.

Na koncu Komisija predlaga, da se izvzame električno energijo z obrežja, zagotovljeno 
ladjam, ko so te zasidrane v pristanišču, in da se ohranijo obstoječe obveznosti držav članic da 
iz obdavčitve izvzamejo gorivo, ki se uporablja za zračni in pomorski promet. Komisija glede 
celinskih plovnih poti predlaga, da se ohranijo sedanja pravila, ki državam članicam 
omogočajo, da uporabijo popolno ali delno izvzetje iz obdavčitve ali znižanje njene ravni.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Treba je zagotoviti neprekinjeno 
pravilno delovanje notranjega trga v okviru 
novih zahtev, ki se nanašajo na omejevanje 
podnebnih sprememb, uporabo obnovljivih 
energetskih virov in varčevanje z energijo, 
kot potrjujejo sklepi predsedstva 
Evropskega Sveta z dne 8. in 9. marca 
2007 ter 11. in 12. decembra 2008.

(2) Treba je zagotoviti neprekinjeno 
pravilno delovanje notranjega trga v okviru 
novih zahtev, ki se nanašajo na omejevanje 
podnebnih sprememb, uporabo obnovljivih 
energetskih virov in varčevanje z energijo, 
kot potrjujejo sklepi predsedstva 
Evropskega Sveta z dne 8. in 9. marca 
2007 ter 11. in 12. decembra 2008. Zato je 
treba zagotoviti dosledno obravnavo 
energetskih virov iz te direktive, da bi se 
vzpostavili enaki pogoji za porabnike 
energije ne glede na energetski vir, ki ga 
uporabljajo.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Obdavčitev energentov bi morala biti 
tehnološko nevtralna, s čimer bi 
omogočili razvoj novih tehnologij.

Obrazložitev

Politika Komisije mora biti popolnoma tehnološko nevtralna, da bi omogočila razvoj novih 
tehnologij. Od obstoječih tehnologij bi morali ohraniti le najbolj trajnostne in učinkovite.
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Predlog spremembe 3

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) Glavni namen obdavčitve energije je 
spodbujati porabnike, da jo učinkoviteje 
uporabljajo in pridobivajo iz čistejših 
virov. 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.

Predlog spremembe 4

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 
povzroča uporaba vsakega zadevnega 
energenta, in pri tem uporabiti faktorje 
emisije CO2, določene v Odločbi Komisije 

(6) Ker je za obdavčitev energije potreben 
ustrezen okvir, je treba vsakega izmed teh 
elementov izračunati na podlagi 
objektivnih meril, ki omogočajo enako 
obravnavo različnih energetskih virov. Pri 
obdavčitvi CO2 se je treba sklicevati na 
emisije CO2, ki jih povzroča uporaba 
vsakega zadevnega energenta, in pri tem 
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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.

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.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 

(13) Kar zadeva možnost, da države 
članice uporabijo nižjo raven obdavčitve za 
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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.

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. Komisija 
bi morala zato preučiti razlikovanje med 
komercialno in nekomercialno uporabo, 
da bi prevozna podjetja dobila priložnost, 
da se prilagodijo na izhod iz prehodnega 
obdobja, če bo po izvedbi ustrezne ocene 
učinka predviden konec takega 
razlikovanja. 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.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Člen 5 Direktive 2003/96/ES v 
nekaterih primerih dovoljuje uporabo 
diferenciranih ravni obdavčitve. Da pa bi 
se zagotovila skladnost signala cene CO2, 
je treba možnost držav članic za 
diferenciacijo nacionalnih ravni omejiti na 
splošno obdavčitev porabe energije. Poleg
tega možnost uporabe nižje ravni 
obdavčitve za pogonsko gorivo, ki ga 
uporabljajo taksiji, ni več združljiva s 
ciljem politik, ki spodbujajo nadomestna 
goriva in energetske nosilce ter uporabo 
čistejših vozil v mestnem prometu, zato jo 
je treba odstraniti.

(15) Člen 5 Direktive 2003/96/ES v 
nekaterih primerih dovoljuje uporabo 
diferenciranih ravni obdavčitve. Da pa bi 
se zagotovila skladnost signala cene CO2, 
je treba možnost držav članic za 
diferenciacijo nacionalnih ravni omejiti na 
splošno obdavčitev porabe energije.

Obrazložitev

Šteti je treba, da so taksiji javno prevozno sredstvo, ki prispeva k zmanjšanju zastojev. Zato bi 
morali imeti še naprej možnost uživati izjeme za gorivo.
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Predlog spremembe 7

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/ES zavezuje države 
članice, da iz obdavčenja izvzamejo 
električno energijo, proizvedeno na krovu 
plovil, tudi kadar so slednja privezana v 
pristanišču. V nekaterih pristaniščih 
obstajajo čistejše nadomestne možnosti pri 
uporabi električne energije z obrežja, ki pa 
je obdavčljiva. Da bi preprečile 
proizvodnjo električne energije iz goriva 
na krovu plovila, medtem ko je to 
privezano v pristanišču, in s tem povezano 
onesnaževanja lokalnega zraka, ki ga ta 
povzroča, morajo države članice iz 
obdavčitve energije izvzeti uporabo 
obrežne električne energije na plovilih, ki 
so privezana v morskem pristanišču ali 
pristanišču na celinskih plovnih poteh.
Poleg tega ne bi smela biti več dovoljena 
proizvodnja električne energije za plovila, 
privezana v pristanišču, kjer je mogoče 
uporabiti električno energijo iz 
električnega omrežja z obrežja.

Obrazložitev

Ta prepoved proizvodnje električne energije ob privezu v pristanišču iz na krovu shranjenega 
goriva krepi sistem izjem, ki ga je predvidela Komisija, in bo omogočila zmanjšanje 
onesnaževanja v pristaniščih.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Da bi spodbudile uporabo notranjih 
plovnih poti, morajo imeti države članice 
možnost še naprej uporabljati ugodno 
davčno obravnavo teh poti.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Za različne vrste prometa bi bilo 
treba ustvariti enake pogoje. Zahtevo, da 
se v nekaterih sektorjih uporaba goriva 
izvzame iz obdavčitve, bi bilo treba 
postopoma odpraviti. Da bi evropska 
podjetja in panoge ostali konkurenčni, bi 
bilo treba to storiti z mednarodnim 
posvetovanjem.

Obrazložitev

Zahteva, da se izvzamejo nekatere vrste prometa, ni v skladu z načelom odprtega in poštenega 
evropskega prometnega trga. Pomembno pa je, da se ne ogrozi konkurenčni položaj naših 
podjetij glede na mednarodna.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Države članice, ki uvedejo sistem 
dajatev za uporabo cest za vozila ali 
spojene kombinacije vozil, namenjene 
izključno cestnemu prevozu blaga, 
obdavčijo gorivo, ki ga taka vozila 
uporabljajo, samo na osnovi splošnih 
vrednosti porabe energije, določenih v 
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preglednici A Priloge I.

Obrazložitev

Z evrovinjeto naj bi internalizirali zunanje stroške in tako med drugim krili stroške 
onesnaževanja, ki ga povzroča cestni tovorni promet. Predlog spremembe preprečuje dvojno 
obdavčitev za takšno onesnaževanje.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2003/96/ES
Člen 5 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet (razen taksijev), zbiranje 
odpadkov, oborožene sile in javna uprava, 
invalidi, reševalna vozila;“

– za naslednje uporabe: lokalni potniški 
promet, zbiranje odpadkov, oborožene sile 
in javna uprava, invalidi, reševalna vozila;

Obrazložitev

Šteti je treba, da so taksiji javno prevozno sredstvo, ki prispeva k zmanjšanju zastojev. Zato bi 
morali imeti še naprej možnost uživati izjeme za gorivo.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 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 
je navedeno v preglednici A Priloge I.“

1. S 1. januarjem 2013, 1. januarjem 2015 
in 1. januarjem 2018 se najnižje ravni 
obdavčitve za pogonska goriva določijo kot 
je navedeno v preglednici A Priloge I.

2. Države članice lahko v prehodnem 
obdobju, ki bo ocenjeno v skladu s členom 
29, razlikujejo med komercialno in 
nekomercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva pod pogojem, da so 
upoštevane najnižje ravni obdavčitve 
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Skupnosti in da davčna stopnja za 
komercialno uporabo tega plinskega olja 
ni nižja od nacionalne ravni obdavčitve, ki 
velja v skladu z odstavkom 1, ne glede na 
izjeme iz te direktive za tako uporabo.
3. „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 s 
pogonskimi vozili ali kombinacijami vozil, 
namenjenimi izključno cestnemu prevozu 
blaga in z najvišjo dovoljeno bruto skupno 
težo, ki presega 7,5 ton;
b) prevoz potnikov, bodisi linijski bodisi 
izredni, z motornimi vozili kategorije M2 
ali M3, kakor jih določa Direktiva 
2007/46/ES Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 5. septembra 2007 o 
vzpostavitvi okvira za odobritev motornih 
in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih 
delov in samostojnih tehničnih enot, 
namenjenih za taka vozila1.
_____________
1 UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) do 31. decembra 2020 električna 
energija, ki se neposredno zagotavlja 
plovilom, privezanim v pristaniščih.“

(e) električna energija, ki se neposredno 
zagotavlja plovilom, privezanim v morskih
pristaniščih in pristaniščih na celinskih 
plovnih poteh.

Obrazložitev

Ta izjema ne bi smela biti časovno omejena, če želimo znatno zmanjšati emisije CO2 in žvepla 
ter druge škodljive emisije, ki so nevarne za zdravje ljudi na pristaniških območjih. Omogočiti 
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je treba ugodnejšo obravnavo, da bi med pristaniškimi organi spodbudili in popularizirali te 
pobude.

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-i) Odstavek se spremeni:
e) energente in električno energijo, ki se 
uporabljajo za prevoz potnikov in blaga z 
vlakom, podzemno železnico, tramvajem, 
trolejbusom ali avtobusom, ki kot gorivo 
uporabljajo električno energijo, zemeljski 
plin ali utekočinjeni naftni plin;

Obrazložitev

Predlog spremembe spreminja besedilo Direktive 2003/96 z vključitvijo električnih avtobusov 
ter avtobusov, ki uporabljajo zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin. Državam članicam bi 
moralo biti tudi omogočeno, da vključijo oprostitev davkov za vlake, podzemne železnice in 
tramvaje ter mestne avtobuse z nizko emisijo dušikovih oksidov in trdnih delcev, ki zelo 
škodujejo javnemu zdravju v mestnem okolju.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija je v skladu s členom 27a
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov o obdavčitvi energentov in 
električne energije.

2. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem uradno obvesti Svet.
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3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v členu 27a in členu 
27b.“

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20
Direktiva 2003/96/ES
Členi od 27a do 27c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preklic pooblastila Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo iz člena 2(5) lahko Svet 
kadar koli prekliče.

(1) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.

2. Kadar je Svet začel notranji postopek za 
odločitev o morebitnem preklicu 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
Komisijo v razumnem roku pred 
sprejetjem končne odločitve ter pri tem 
navede pooblastila, ki bi se lahko 
preklicala, in možne razloge za preklic.

(2) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 27 se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od ...*.

3. Z odločitvijo o preklicu prenehajo 
veljati pooblastila, navedena v tej 
odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej 
določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev 
se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(3) Pooblastilo iz člena 27 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. Z 
odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 
Odločitev začne učinkovati dan po njeni 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši datum, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.
(4) Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
(5) Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 27, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki ga je 
prejel v zvezi s tem aktom, ne nasprotuje 
ali če sta pred iztekom tega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
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Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“
_________________
 UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te 
direktive.

Člen 27b
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Svet lahko nasprotuje delegiranemu 
aktu v [treh] mesecih od datuma 
uradnega obvestila. 
2. Če do izteka tega roka Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu, se akt 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, ki je v njem določen.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega roka, če je Svet 
obvestil Komisijo o nameri, da 
delegiranemu aktu ne bo nasprotoval.
3. Če Svet nasprotuje delegiranemu aktu, 
akt ne začne veljati. Svet navede razloge 
za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 27c
Obveščanje Evropskega parlamenta

Komisija obvesti Evropski parlament o 
delegiranih aktih, ki jih sprejme Komisija, 
o kakršnem koli nasprotovanju 
delegiranim aktom ali o preklicu 
pooblastila s strani Sveta.“

Predlog spremembe 17

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

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 

Vsakih pet let in prvič do konca leta 2015 
Komisija predloži Svetu poročilo o uporabi 
te direktive in, kjer je primerno, predlog za 
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njeno spremembo. njeno spremembo.
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
raven obdavčitve energentov in električne 
energije, ki jo predpišejo države članice 
na nacionalni in/ali regionalni ravni,
najnižjo raven obdavčitve CO2, vpliv 
inovacij in tehnoloških dosežkov zlasti v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo,
razlikovanje med komercialno in 
nekomercialno uporabo plinskega olja kot 
pogonskega goriva in možnosti za odpravo 
tega razlikovanja, 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. To poročilo mora 
vključevati pregled obstoječih davčnih 
določb iz dvostranskih sporazumov o 
zračnem prometu. Poročilo upošteva 
pravilno delovanje notranjega trga, 
dejansko vrednost najnižjih ravni 
obdavčitve in širše cilje Pogodbe.

V prvem poročilu se oceni, ali je treba 
odpraviti izjemo iz člena 14(1)(b) in (c) za 
dobavljene energente, ki se uporabljajo
kot gorivo v zračnem prometu in v vodah 
Skupnosti, če je dosežen dogovor o uvedbi 
ukrepov za zmanjšanje CO2 v zračnem in 
pomorskem sektorju v okviru 
Mednarodne pomorske organizacije ali 
Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva ali okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah.
Če na mednarodni ravni ni doseženega 
napredka, Komisija pripravi zakonodajne 
predloge za zmanjšanje emisij CO2 v obeh 
sektorjih, pri tem pa upošteva tveganje 
premestitve emisij CO2 in konkurenčnost 
sektorja.

Obrazložitev

Pomembno je, da se odločitve o zračnem in pomorskem sektorju sprejmejo na mednarodni 
ravni, s čimer se preprečita izkrivljanje konkurence in tveganje premestitve emisij CO2. 
Komisija naj stori vse, da bi bil dosežen mednarodni dogovor, če pa ne bo dosežen, naj 
predlaga ustrezne zakonodajne spremembe.
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