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12.4.2012 A7-0052/53 

Poprawka  53 

Astrid Lulling 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Zmiana dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 

ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b) 

Dyrektywa 2003/96/WE 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Bez uszczerbku dla zwolnień, 

zróŜnicowań i obniŜek 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. 

skreślony 

Do celów akapitu pierwszego kaŜde 

zastosowanie, w odniesieniu do którego 

określono minimalny poziom 

opodatkowania odpowiednio w tabelach 

A, B i C w załączniku I, uwaŜane jest za 

pojedyncze zastosowanie. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie wydaje się słuszne nakładanie na państwa członkowskie obowiązku zachowania proporcji 
między poziomami opodatkowania ustalonymi na szczeblu europejskim. Środek ten, na 
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przykład znaczne zwiększenie ceny ropy, moŜe odnieść negatywne skutki, a nawet być 
sprzeczny z celami określonymi w dyrektywie. 
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12.4.2012 A7-0052/54 

Poprawka  54 

Astrid Lulling 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Zmiana dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 

ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b) 

Dyrektywa 2003/96/WE 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla zwolnień, zróŜnicowań 

i obniŜek 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. 

Bez uszczerbku dla zwolnień, zróŜnicowań 

i obniŜek 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), 

Komisja proponuje takie same przepisy 

równieŜ  w odniesieniu do paliw 

silnikowych, o których mowa w tabeli A w 

załączniku I,  od dnia 1 stycznia 2030 r., 

pod warunkiem, Ŝe niezaleŜna ocena 

skutków wykaŜe, iŜ nie będą one miały 

nieproporcjonalnych konsekwencji dla 

europejskich konsumentów i 

konkurencyjności przemysłu 

europejskiego. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0052/55 

Poprawka  55 

Astrid Lulling 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Zmiana dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 

ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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. 

1. 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. 

 2. Państwa członkowskie mogą 

dokonywać rozróŜnienia między 

handlowym i niehandlowym olejem 

gazowym. 

 „Handlowy olej gazowy 

wykorzystywany jako paliwo silnikowe” 

oznacza olej gazowy wykorzystywany 

jako paliwo silnikowe do następujących 

celów: 

 a) przewóz towarów na rachunek cudzy 

lub własny, pojazdem silnikowym lub 

pojazdem przegubowym przeznaczonym 

wyłącznie do przewozu drogowego 

towarów[...]; 

 b) regularny lub okazjonalny przewóz 

osób, pojazdem silnikowym [...]. 

 3. Państwa członkowskie umoŜliwiają 

przewoźnikom handlowym stosowanie 

róŜnych systemów rachunkowości 

podatkowej. 
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