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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Obecným cílem návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se 

mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů 

a elektřiny (dále jen „směrnice o zdanění energie“), je pozměnit způsob, jímž se daní energie, 

tak aby bylo podpořeno úsilí o přechod na nízkouhlíkové a energeticky účinné hospodářství 

a současně se zabránilo výskytu problémů na vnitřním trhu. Cílem tohoto návrhu je zajistit 

soudržné zacházení se zdroji energie a poskytnout adaptovaný rámec pro zdanění 

obnovitelných zdrojů energie a pro využití zdanění emisí CO2. 

Za tímto účelem navrhuje revidovaná směrnice o zdanění energie rozdělit minimální sazbu 

daně z energetických produktů na dvě části: 

1. zdanění v souvislosti s CO2 vycházející z emisí CO2 daného energetického produktu, které 

by bylo stanoveno na úrovni 20 EUR za tunu CO2; 

2. všeobecné zdanění spotřeby energie vycházející z energetického obsahu vyjádřeného 

v gigajoulech (GJ), které by se uplatňovalo bez ohledu na energetický produkt. 

Stanovisko navrhovatele: 

Navrhovatel výboru ITRE v zásadě vítá celkové cíle navrhované revize směrnice, především 

lepší sladění této směrnice s cíli EU v oblasti energetiky a změny klimatu. Je nicméně 

znepokojen možnými dopady návrhu na diskreční pravomoc členských států zvolit si vlastní 

skladbu zdrojů energie, jež vyplývá z ustanovení Lisabonské smlouvy. Návrh bude mít 

závažné dopady na autonomii daňových režimů členských států v oblasti zdanění energie a na 

podniky činné na trhu s energií. Kroky na úrovni EU by proto měly být podrobně odůvodněny 

a měly by odpovídat navrhovanému právnímu základu.  

Navrhovatel zdůrazňuje, že posouzení dopadů neobsahuje „zevrubnou informaci“ umožňující 

posoudit soulad se zásadami subsidiarity (a proporcionality), jak to požaduje článek 5 

protokolu č. 2. Navrhovatel konstatuje, že tento návrh nespadá do oblasti působnosti sdílené 

pravomoci Unie a členských států, že navrhovaná revize směrnice o zdanění energie není po 

všech stránkách omezena výhradně na kroky, jež jsou nezbytné pro dosažení stanovených 

cílů, a že veškerá rozhodnutí by v každém případě měla být přijímána co nejblíže občanům 

EU. Odklon od tohoto předpokladu by neměl být považován za samozřejmost, ale měl by být 

dostatečně podrobně a jednoznačně odůvodněn, aby občan EU mohl pochopit kvalitativní 

a kvantitativní důvody, které vedou k závěru, že činnost na úrovni EU je nezbytná.  

Navrhovatel je také znepokojen některými možnými socio-ekonomickými dopady 

navrhované revize směrnice o zdanění energie. 

Navrhovatel zdůrazňuje, že: 1. jakékoli opatření spojené s revizí stávající směrnice by mělo 

být podrobně analyzováno s ohledem na jeho dopady na hospodářství jednotlivých členských 

států a 2. revidovaná směrnice měla navrhnout pružná a realistická řešení, jež odpovídají 

situaci těchto jednotlivých ekonomik. Navrhovatel dále připomíná, že je nezbytné stanovit 

realistická přechodná období. 
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Navrhovatel s politováním konstatuje, že návrh Komise dostatečně nezohledňuje 

průmyslovou politiku. Revize směrnice o zdanění energie stanoví společné zdanění energie na 

základě energetického obsahu paliv, které si vyžádá podstatné změny v úrovních zdanění 

jednotlivých zdrojů energie ve většině členských států. Má-li být zaručena evropská 

konkurenceschopnost, je důležité, aby byly vyhodnoceny jeho dopady na všechna průmyslová 

o podnikatelská odvětví. Revize směrnice by neměla vést k narušení trhu v důsledku ztráty 

pracovních míst. Kromě toho je také třeba zajistit soudržnost s ostatními politikami.  

Minimální sazby byly naposledy stanoveny v roce 2003 a navrhovatel souhlasí s tím, že je 

třeba tyto sazby revidovat s cílem zohlednit inflaci za toto období a že je také třeba zajistit, 

aby i nadále vytvářely účinný rámec v oblasti jednotného trhu, jenž zohlední i dopady 

jednotlivých paliv na životní prostředí. Navrhovatel nicméně konstatuje, že automatická 

valorizace minimálních sazeb by členské státy zbavila kontroly nad úrovní budoucích 

minimálních sazeb EU. Navrhovatel se také obává, že provádění směrnice ve znění 

navrhovaném Evropskou komisí by vedlo ke zvýšení cen mj. uhlí, zemního plynu, topného 

oleje a nafty a mělo by přímé negativní sociální dopady z důvodu zvýšení cen tepla 

a průmyslově vyráběných výrobků, které by zaplatili koneční uživatelé. Automatické 

přizpůsobení všeobecného zdanění spotřeby energie by mohlo konečného uživatele vystavit 

nerozumné a nepřiměřené zátěži. Navrhovatel připomíná, že ceny paliv se výrazně zvyšují již 

několik let.  

Navrhovatel se dále obává, že omezená pružnost, již členským státům ponechává navrhovaná 

revize směrnice, povede ke zvýšení nákladů na energii a na palivo odvětvím, jako je např. 

zemědělství, zahradnické práce, chov ryb a lesnictví. 

Navrhovatel je přesvědčen, že členské státy by měly mít možnost rozhodovat o struktuře 

svého vnitrostátního zdanění a o poměru mezi jednotlivými vnitrostátními daňovými sazbami 

uplatňovanými na energetické produkty. Navrhovatel připomíná, že právní předpisy týkající 

se kvality ovzduší v Evropě a emisí CO2 si vyžádaly rozsáhlé investice, a že by tudíž 

například rozdílné úrovně zdanění nafty a benzínu měly i nadále představovat fiskální 

pobídku používání nafty, neboť je energeticky účinnější a způsobuje méně emisí CO2 než 

benzín, a že by tedy zdanění nafty nemělo být vyšší než zdanění benzínu.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V zájmu daňové neutrality by 

u každého prvku zdanění energie měly 

platit stejné minimální úrovně zdanění pro 

všechny energetické produkty 

spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li 

předepsány stejné minimální úrovně 

zdanění, měly by členské státy též 

z důvodu daňové neutrality zajistit stejné 

úrovně vnitrostátního zdanění všech 

dotčených produktů. V případě potřeby je 

nutno stanovit přechodná období za 

účelem vyrovnání těchto úrovní. 

(8) V zájmu technologické neutrality by 

měly platit minimální úrovně zdanění pro 

všechny energetické produkty 

spotřebovávané pro dané použití. 

U energetické politiky nejsou nezbytné 
stejné sazby vnitrostátního zdanění. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V oblasti pohonných hmot vytváří 

příznivější minimální úroveň zdanění 

plynového oleje, což je výrobek původně 

zavedený k použití z větší části pro 

obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný 

na nižší úrovni, narušující účinek ve 

vztahu k benzínu, jeho hlavnímu 

konkurenčnímu palivu. Článek 7 

směrnice 2003/96/ES proto stanoví první 

kroky k postupnému sladění na minimální 

úroveň zdanění vztahující se na benzín. Je 

nutné toto slaďování dokončit a postupně 

přejít k situaci, kdy jsou plynový olej 

a benzín zdaňovány ve stejné výši. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pokud jde o možnost, aby členské (13) Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 
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státy uplatňovaly na používání plynového 

oleje jako pohonné hmoty k obchodním 

účelům nižší úroveň zdanění než u použití 

k neobchodním účelům, zdá se, že toto 

ustanovení již není slučitelné 

s požadavkem na zvýšení energetické 

účinnosti a nutností zabývat se rostoucím 

dopadem dopravy na životní prostředí, 

a mělo by být proto zrušeno. Ustanovení 

čl. 9 odst. 2 směrnice 2003/96/ES povoluje 

určitým členským státům uplatňovat na 

topný olej nižší sazbu. Toto ustanovení již 

není slučitelné s řádným fungováním 

vnitřního trhu a širšími cíli Smlouvy. Mělo 

by být proto zrušeno. 

2003/96/ES povoluje určitým členským 

státům uplatňovat na topný olej nižší 

sazbu. Toto ustanovení již není slučitelné 

s řádným fungováním vnitřního trhu 

a širšími cíli Smlouvy. Mělo by být proto 

zrušeno. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Jakákoli reforma zdanění energií by 

měla zajistit, aby odvětví, na něž se 

nevztahuje systém pro obchodování 

s emisemi, nebyla znevýhodněna oproti 

odvětvím, která do tohoto systému spadají. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 

a zemního plynu používaných jako 

pohonné hmoty již nejsou opodstatněné 

výhody v podobě nižších minimálních 

úrovní všeobecného zdanění spotřeby 

energie nebo možnosti osvobodit tyto 

energetické produkty od daně, zejména na 

základě nutnosti zvýšit podíl obnovitelných 

zdrojů energie na trhu, a měly by být proto 

(18) V případě zkapalnělého plynu (LPG) 

používaného jako pohonná hmota již 

nejsou opodstatněné výhody v podobě 

nižších minimálních úrovní všeobecného 

zdanění spotřeby energie nebo možnosti 

osvobodit toto palivo od daně, zejména na 

základě nutnosti zvýšit podíl obnovitelných 

zdrojů energie na trhu, a měly by být proto 

ve střednědobém horizontu zrušeny. 
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ve střednědobém horizontu zrušeny. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 1 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zdaní energetické 

produkty a elektřinu v souladu s touto 

směrnicí. 

1. Členské státy zdaní energetické 

produkty a elektřinu v souladu s touto 

směrnicí a zaručí dostupné ceny produktů 

a služeb s cílem vyhnout se riziku, že by 

občané mohli být vystaveni energetické 

chudobě. Za tímto účelem provede Komise 

studie o dopadu. 

Odůvodnění 

Hlavním cílem Evropské unie je zajistit blahobyt svých občanů. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. a – bod i 

Směrnice 2003/96/ES  

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) kódů KN 2909 19 10 a 3824 90 91; h) kódů KN 2909 19 10, 3824 90 91 a 3824 

90 97; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. a – bod ii 

Směrnice 2003/96/ES  

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) kódů KN 2909 19 90, 3823 19 90 

a 3824 90 97, pokud mají být použity jako 

palivo nebo pohonná hmota. 

j) kódů KN 2909 19 90 a 3823 19 90, 

pokud mají být použity jako palivo nebo 

pohonná hmota. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 3 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) elektřinu využívanou k čerpání vody 

na zavlažování; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 1– bod 4 – písm. b – návětí 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 4 – odstavce 3 a 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) Doplňují se nové odstavce 3 a 4, které 

znějí: 

vypouští se 

Odůvodnění 

Toto ustanovení porušuje zásadu subsidiarity, neboť omezuje svobodu členských států určovat 

svou fiskální politiku. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 4 – písm. b 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, 

rozlišené sazby daně a její snížení podle 

této směrnice, členské státy zajistí, že 

pokud jsou pro dané použití stanoveny 

v příloze I stejné minimální úrovně 

zdanění, jsou pro výrobky spotřebované 

pro toto použití stanoveny stejné úrovně 

zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 

písm. i), pro pohonné hmoty uvedené 

v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 

1. ledna 2023. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 4 – písm. b  
Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely prvního pododstavce se každé 

použití, pro něž je v tabulkách A, B 

respektive C v příloze I stanovena 

minimální úroveň zdanění, pokládá za 

jedno použití. 

vypouští se  

Odůvodnění 

Viz bod odůvodnění 12. 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 4 – písm. b 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Minimální úrovně všeobecného zdanění 

spotřeby energie stanovené v této směrnici 

jsou upravovány co tři roky počínaje od 

1. července 2016 s cílem zohlednit změny 

vypouští se 
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v harmonizovaném indexu 

spotřebitelských cen bez energií 

a nezpracovaných potravin, jak je 

zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní 

výsledné minimální úrovně zdanění 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

Odůvodnění 

Toto ustanovení porušuje zásadu subsidiarity, neboť omezuje svobodu členských států určovat 

svou fiskální politiku. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 4 – písm. b  

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Minimální úrovně jsou upravovány 

automaticky zvýšením nebo snížením 

základní částky v eurech o procentní 

změnu tohoto indexu za tři předchozí 

kalendářní roky. Je-li procentní změna od 

poslední úpravy nižší než 0,5 %, úprava se 

neprovádí. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Automatická indexace minimálních sazeb by členské státy zbavila kontroly nad úrovní 

budoucích minimálních sazeb EU. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 5 – písm. a 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 5 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Členské státy mohou pod finanční 

kontrolou uplatňovat rozlišené sazby 

všeobecného zdanění spotřeby energie, 

Členské státy mohou pod finanční 

kontrolou uplatňovat rozlišené sazby 

všeobecného zdanění spotřeby energie, 
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pokud tyto sazby nejsou nižší než 

minimální úrovně zdanění předepsané 

touto směrnicí, a to v následujících 

případech: 

pokud tyto sazby nejsou nižší než 

minimální úrovně zdanění stanovené 

v souladu s touto směrnicí, a to 

v následujících případech: 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 6 – návětí 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 7 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Článek 7 se nahrazuje tímto: (6) V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje 

tímto: 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 11 – písm. a – bod i 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě obecných ustanovení obsažených 

ve směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 

16. prosince 2008 o obecné úpravě 

spotřebních daní a o zrušení směrnice 

92/12/EHS(*), která se týkají osvobození 

od daně určitých způsobů použití výrobků, 

které jsou předmětem daně, a aniž jsou 

dotčeny ostatní předpisy Unie, osvobodí 

členské státy za podmínek, které samy 

stanoví za účelem správného 

a jednoznačného uplatnění takových 

osvobození od daně a předcházení 

daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 

povinnostem nebo zneužití daňového 

režimu, od zdanění tyto výrobky: 

1. „Kromě obecných ustanovení 

obsažených ve směrnici Rady 2008/118/ES 

ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě 

spotřebních daní a o zrušení směrnice 

92/12/EHS(*), která se týkají osvobození 

od daně určitých způsobů použití výrobků, 

které jsou předmětem daně, a aniž jsou 

dotčeny ostatní předpisy Unie, osvobodí 

členské státy za podmínek, které samy 

stanoví za účelem správného 

a jednoznačného uplatnění takových 

osvobození od daně a předcházení 

energetické chudobě, daňovým únikům, 

vyhýbání se daňovým povinnostem nebo 

zneužití daňového režimu, od zdanění tyto 

výrobky: 

 

Pozměňovací návrh  18 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod -i (nový) 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-i) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „ba) do 1. ledna 2023 elektřinu, která se 

využívá k nabíjení elektrických 

a hybridních vozidel určených pro silniční 

dopravu.“ 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) energetické produkty používané jako 

palivo a elektřinu, pokud jsou používány 

domácnostmi a/nebo organizacemi, které 

dotyčný členský stát považuje za 

dobročinné. V případě těchto dobročinných 

organizací mohou členské státy omezit 

osvobození od daně nebo její snížení na 

použití pro neobchodní činnosti. Pokud 

dochází ke smíšenému používání, uplatňuje 

se zdanění úměrně ke každému typu 

použití. Pokud je některý typ používání 

zanedbatelný, může se považovat za 

nulový; 

h) elektřinu, zemní plyn, uhlí, pevná 

paliva a další energetické produkty 

používané jako palivo a elektřinu, pokud 

jsou používány domácnostmi a/nebo 

organizacemi, které dotyčný členský stát 

považuje za dobročinné. V případě těchto 

dobročinných organizací mohou členské 

státy omezit osvobození od daně nebo její 

snížení na použití pro neobchodní činnosti. 

Pokud dochází ke smíšenému používání, 

uplatňuje se zdanění úměrně ke každému 

typu použití. Pokud je některý typ 

používání zanedbatelný, může se 

považovat za nulový; 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. i 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn 

a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 

pohonné hmoty; 

i) do 1. ledna 2023 zemní plyn, bioplyn 

a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako 

pohonné hmoty a LPG používaný jako 

palivo; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i a (nový) 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. i a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) vkládá se nové písmeno, které zní: 

 „ia) zemní plyn a biometan, jsou-li 

používány jako pohonné hmoty, alespoň 

do doby, dokud podíl využívání 

obnovitelné energie v odvětví dopravy 

nedosáhne 10 %. Komise bude stále 

sledovat vývoj na trhu a v odpovídajícím 

okamžiku předloží příslušný legislativní 

návrh.“  

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod ii 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) vkládá se nový pododstavec, který zní: vypouští se 

„Písmena a) až e) a g) se vztahují pouze 

na všeobecné zdanění spotřeby energie.“ 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 13 – písm. b  
Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 15 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy mohou uplatňovat až 

nulovou úroveň všeobecného zdanění 

spotřeby energie na spotřebu 

energetických produktů a elektřiny 

používaných pro zemědělské a zahradnické 

práce, při chovu ryb a v lesnictví. Příjemci 

podléhají opatřením, jež musí vést k vyšší 

energetické účinnosti, která obecně 

odpovídá energetické účinnosti, jíž by bylo 

dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné 

minimální sazby Unie. 

3. Členské státy mohou uplatňovat až 

nulovou úroveň zdanění na energetické 

produkty a elektřinu používané pro 

zavlažování, zemědělské a zahradnické 

práce, při chovu ryb a v lesnictví. 

Odůvodnění 

Členské státy by měly mít možnost uplatňovat na zemědělské a zahradnické práce, chov ryb 

a lesnictví až nulovou úroveň zdanění. 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 13 – bod 1 – písm. a – bod i 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 16 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 

mohou členské státy do 1. ledna 2023 

uplatňovat pod finanční kontrolou 

osvobození od daně nebo sníženou sazbu 

všeobecného zdanění spotřeby energie na 

výrobky podléhající dani uvedené 

v článku 2 této směrnice, pokud jsou tyto 

výrobky složeny z jednoho nebo více 

následujících výrobků či obsahují jeden 

nebo více následujících výrobků a pokud 

v případě biopaliv a biokapalin 

definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 

2009/28/ES tyto výrobky splňují kritéria 

1. Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, 

mohou členské státy do 1. ledna 2023 

uplatňovat pod finanční kontrolou 

osvobození od daně nebo sníženou sazbu 

všeobecného zdanění spotřeby energie na 

výrobky podléhající dani uvedené v článku 

2 této směrnice, pokud jsou tyto výrobky 

složeny z jednoho nebo více následujících 

výrobků či obsahují jeden nebo více 

následujících výrobků, nebo pokud 

v případě biopaliv a biokapalin 

definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 

2009/28/ES tyto výrobky splňují kritéria 
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udržitelnosti stanovená v článku 17 

uvedené směrnice: 

udržitelnosti stanovená v článku 17 

uvedené směrnice, nebo u paliv, pokud 

jejich tržní podíl nepřesahuje 5 %: 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 14 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 18 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 

Rumunsko a Slovensko mohou u použití 

uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 

účelem zavedení zdanění v souvislosti 

s CO2 přechodné období až do 

1. ledna 2021. Pokud Unie rozhodne, že 

úrovně emisí skleníkových plynů mají být 

do roku 2020 sníženy o více než 20 % 

v porovnání s úrovněmi, jichž bylo 

dosaženo v roce 1990, přezkoumá Komise 

uplatňování těchto přechodných období 

a případně předloží návrh za účelem jejich 

zkrácení a/nebo změny minimálních 

úrovní zdanění v souvislosti s CO2 

stanovených v příloze I. 

5. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, 

Rumunsko a Slovensko mohou u použití 

uvedených v článcích 8 a 9 uplatňovat za 

účelem zavedení zdanění v souvislosti 

s CO2 přechodné období až do 

1. ledna 2030. Pokud Unie rozhodne, že 

úrovně emisí skleníkových plynů mají být 

do roku 2020 sníženy o více než 20 % 

v porovnání s úrovněmi, jichž bylo 

dosaženo v roce 1990, přezkoumá Komise 

uplatňování těchto přechodných období 

a případně předloží návrh na snížení 

minimálních úrovní zdanění v souvislosti 

s CO2 oproti úrovním stanoveným 

v příloze I. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 19 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 27 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let. 

 

Pozměňovací návrh  27 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 21 

Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 29 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každých pět let a poprvé do konce 

roku 2015 předloží Komise Radě zprávu 

o uplatňování této směrnice a případně 

návrh na její pozměnění. 

Každých pět let a poprvé do konce roku 

2015 předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 

této směrnice a o jeho dopadu na 

hospodářství Unie a na blahobyt 

evropských občanů. Dojde-li tato zpráva 

k závěru, že je nezbytná revize této 

směrnice, Komise předloží příslušný 
návrh. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 21 
Směrnice 2003/96/ES 

Čl. 29 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 

minimální úroveň zdanění v souvislosti 

s CO2, dopad inovací a technologického 

vývoje, zejména s ohledem na 

energetickou účinnost, používání elektřiny 

v dopravě a opodstatněnost osvobození od 

daně nebo jejího snížení podle této 

směrnice, a to též pro paliva používaná pro 

účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 

přihlíží k řádnému fungování vnitřního 

trhu, reálné hodnotě minimálních úrovní 

zdanění a širším cílům Smlouvy. 

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné 

minimální úroveň zdanění v souvislosti 

s CO2, dopad inovací a technologického 

vývoje, zejména s ohledem na 

energetickou účinnost, používání elektřiny 

v dopravě a opodstatněnost osvobození od 

daně nebo jejího snížení podle této 

směrnice, a to též pro paliva používaná pro 

účely letecké a námořní dopravy. Zpráva 

přihlíží k dopadům na ceny zboží a služeb 

a na výskyt energetické chudoby mezi 

obyvateli členských států, k řádnému 

fungování vnitřního trhu, reálné hodnotě 

minimálních úrovní zdanění, širším cílům 

Smlouvy a k výsledku úsilí o využívání 

daňových příjmů na zvýšení energetické 

účinnosti odvětví. 

 

Pozměňovací návrh  29 
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Návrh směrnice 

Příloha 

Směrnice 2003/96/ES 

Příloha I – tabulka A – sloupec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zdanění v souvislosti s CO2  Zdanění v souvislosti s CO2  

ledna 2013 ledna 2013 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Příloha 

Směrnice 2003/96/ES 

Příloha I – tabulka A – sloupec 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Všeobecné zdanění spotřeby energie vypouští se 

1. ledna 2018  

9,6 EUR/GJ  

9,6 EUR/GJ  

9,6 EUR/GJ  

9,6 EUR/GJ  

9,6 EUR/GJ  

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Příloha 

Směrnice 2003/96/ES 

Příloha I – tabulka A – řádek 7 
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Znění navržené Komisí 

Zemní plyn 

Kódy KN  

2711 11 00 a 2711 21 00 

20 EUR/t 

CO2  

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ 

 

Pozměňovací návrh 

Zemní plyn 

Kódy KN  

2711 11 00 a 2711 21 00 

20 EUR/t 

CO2  

1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Příloha 

Směrnice 2003/96/ES 

Příloha I – tabulka B – sloupec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zdanění v souvislosti s CO2  Zdanění v souvislosti s CO2  

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Příloha 

Směrnice 2003/96/ES 

Příloha I – tabulka C – sloupec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zdanění v souvislosti s CO2  Zdanění v souvislosti s CO2  

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 
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