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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 

92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и 

алкохолните напитки 

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)) 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0334), 

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0269/2018), 

– като взе предвид член 78в от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0307/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на националните парламенти. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

В Директива 92/83/ЕИО относно структурата на акцизите върху алкохола и 

алкохолните напитки са заложени общите правила за структурата на акцизите, 

прилагани към алкохола и алкохолните напитки, включително бирата и виното. С тази 

директива се определят и класифицират различните видове алкохол и алкохолни 

напитки в зависимост от техните характеристики и се предоставя правна рамка за 

прилагане на намалени ставки, освобождавания и дерогации в някои сектори, като 

междинни продукти, използвани в приготвянето на вина в дадени региони в Кралство 

Испания.  

 

От приемането на Директивата през 1992 г. досега е даден ход само на една оценка — 

през 2014 г. Поради това Директивата беше набелязана за оценка от Комисията по 

Програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT).  

 

Беше установено, че директивата не е в крак с предизвикателствата и възможностите, 

породени от новите технологии и тенденции в алкохолната промишленост. Установени 

бяха някои проблеми и трайна неефективност, които биха могли да предизвикат 

нарушения на вътрешния пазар. Големите разлики между ставките на акциза сред 

държавите членки, които създават силен стимул за отклонение от данъчно облагане, и 

другите слабости в устройството на данъка налагат използването на тежки 

административни процедури както за данъчните администрации, така и за 

икономическите оператори. Тези непропорционални административни разходи и 

разходи за привеждане в съответствие, понасяни от икономическите оператори, 

ограничават участието на малките и средните предприятия във вътресъюзната търговия 

с алкохол и алкохолни напитки. Тъй като целите на предложението не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от държавите членки, те следователно могат да бъдат 

по-добре постигнати на равнището на Съюза, в съответствие с принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, уредени в член 5 от Договора за Европейския 

съюз. 

 

Акцентът на проучването и оценката на въздействието е поставен върху следните 

области:  

 

1) Нарушено прилагане на освобождаванията за денатуриран алкохол. 

Предложението има за цел да увеличи правната сигурност чрез изясняване на 

относимите членове на директивата.  

2) Нарушение в класификацията на някои алкохолни напитки. Предлага се 

съществуващата категория за други напитки, получени чрез ферментация, да се 

раздели на две подкатегории. В първата подкатегория ще се запази сегашният 

режим, а във втората традиционните други напитки, получени чрез ферментация, 

ще се определят и третират отделно;  

3) Нарушено прилагане на намалените ставки за малките производители и за 

алкохолните напитки с ниско алкохолно съдържание. Включено е предложение за 

разширяване на обхвата на намалените ставки, така че те да се прилагат и за 

малките производители на ябълково вино, както и за увеличение на прага, под 
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който са приложими намалените ставки за бира. Предлага се да се разработи и 

единен сертификат за малките независими пивоварни и за производителите на 

ябълково вино в целия ЕС;  

4) Неясни разпоредби за измерване на градусите Плато на подсладената или 

ароматизираната бира. Предложението има за цел да увеличи правната сигурност 

чрез изясняване на относимите членове. 
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ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ 
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