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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за изменение на директивата за преструктуриране на 
правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията ще има значително въздействие върху първичния сектор.

От една страна, се променя схемата за данъчно облагане на потреблението на енергия в 
селскостопанския сектор. Макар да се запазва предоставената на държавите-членки 
възможност да въведат освобождаване от данъчно облагане (дори да прилагат нулеви 
ставки) или данъчни намаления, както в действащата директива, този вариант остава 
свързан само с енергийния компонент и с изпълнението на изисквания за енергийна 
ефективност (член 15, параграф 3). Фактът, че например се дава възможност да се 
прилагат намаления в данъчното облагане на газьола за селскостопански нужди, в 
настоящия контекст на намаляващи доходи в селското стопанство и увеличаване на 
фиксираните производствени разходи (от които поради увеличението на цената на 
петрола и цената на енергията енергийните разходи могат да достигнат до 30 %), 
представлява добра новина за жизнеспособността на европейските земеделски 
стопанства, тъй като не съществуват алтернативи на потреблението на газьола в 
селскостопанските машини. Въпреки това обвързването на данъчните отстъпки с 
политики за енергийна ефективност с цел намаляване на същите тези фиксирани 
разходи трябва да бъде достатъчно гъвкаво, включено в държавни стратегии, 
разработени съвместно със сектора и обхващащи достатъчно дълъг цикъл от време, 
така че да не представлява допълнителна тежест, намаляваща икономическата 
жизнеспособност на европейските производители в момент, когато те вече се доста 
ограничени от изискванията на хоризонталните аспекти в рамките на общата 
селскостопанска политика на ЕС.

Предложението за изменение на Директива 2003/96 включва данъчен кредит по 
отношение на облагането, свързано с CO2, за определени сектори, които по смисъла на 
член 10а, параграф 13 от Директива 2003/87 се считат за податливи на риск от 
изместване на въглеродни емисии — сектори, сред които не е селското стопанство. 
Рисковете от изместване на въглеродни емисии в селското стопанство бяха отчетени 
още в съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност”, поради което 
Комисията трябва да бъде настоятелно призована да измени, успоредно с Директива 
2003/96, Директива 2003/87 в срок до шест месеца, считано от датата на влизане в сила 
на Директивата за енергийнoтo данъчно облагане, като включи селското стопанство в 
секторите, които могат да се ползват от тази данъчна отстъпка, за да се гарантира, че 
както признава Комисията в параграф 3.2 от своето съобщение относно това 
предложение, всички сектори или подсектори, изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, се третират за целите на данъчното облагане по един и същи начин 
в Директивата за енергийнoтo данъчно облагане.

Що се отнася до биомасата, предложението за Директивата за енергийнoтo данъчно 
облагане подобрява нейното данъчно третиране дотолкова, доколкото енергийният 
капацитет на биомасата е по-нисък от нейния обем, като по този начин се слага край на 
данъчната дискриминация, на която тя беше подложена в сравнение с изкопаемите 
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горива. Това е повод да се призове за отреждане на по-важна роля на биомасата в 
енергийните миксове на държавите-членки, не само затова, че тя е енергиен източник, 
който не представлява изкопаемо гориво, но и поради ефекта на поглъщането на 
въглерод, до който води нейното производство. Пак от гледна точка на данъчното 
облагане, макар и извън приложното поле на Директивата за енергийнoтo данъчно 
облагане, е необходимо да се отправи призив за хармонизиране на твърде различните 
ставки по ДДС, прилагани от отделните държави-членки по отношение на биомасата 
(по-специално в граничещите държави), за да се избегне „ефект на границите“ при 
развитието на биомасата между различните региони и държави-членки.

На последно място, докладчикът по становище отправя искане Европейският 
парламент да бъде включен сред институциите, които трябва да бъдат информирани от 
Европейската комисия относно прилагането на Директивата за енергийнoтo данъчно 
облагане в срок от пет години след влизането в сила на директивата, и оценява 
положително включването на преходен период до 2023 г. за цялостното прилагане на 
промените, въведени в директивата при преразглеждането.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По тази причина следва да се въведе 
разпоредба за такова енергийно данъчно 
облагане, което да се състои от две 
компоненти — обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане и обичайно 
данъчно облагане на 
енергопотреблението. За да може 
енергийното данъчно облагане да е 
съгласувано с действието на 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО, от държавите-членки 
следва да се изисква да въведат изрично 
разграничение между тези две 
компоненти. Това ще даде възможност 
също и за различно третиране на 
горивата, състоящи се или произведени 
от биомаса.

(5) По тази причина следва да се въведе 
разпоредба за такова енергийно данъчно 
облагане, което да се състои от две 
компоненти — обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане и обичайно 
данъчно облагане на 
енергопотреблението. За да може 
енергийното данъчно облагане да е 
съгласувано с действието на 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО, от държавите-членки 
следва да се изисква да въведат изрично 
разграничение между тези две 
компоненти. Това ще даде възможност 
също и за различно третиране на 
горивата, състоящи се или произведени 
от биомаса, с оглед на предимствата,
предлагани от тях като източник на 
възобновяема енергия, която е евтина 
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и почти неутрална по отношение на 
емисиите на парникови газове.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Текстът на член 15, параграф 3, от 
Директива 2003/96/ЕО дава възможност 
на държавите-членки да прилагат по 
отношение на селскостопанските, 
градинарските, рибовъдните и 
горскостопанските дейности не само 
общите разпоредби, отнасящи се за 
стопанските употреби на енергийните 
продукти, но и допълнително намаление 
на съответното данъчно облагане, 
включително до нулева ставка. 
Разглеждането на тази възможност 
показа, че що се отнася до обичайното 
данъчно облагане на 
енергопотреблението, нейното 
запазване би било в противоречие с по-
генералните цели на политиката на ЕС, 
освен ако е обвързана с насрещно 
поемане на ангажименти в областта на 
енергийната ефективност. А по 
отношение на обвързаното с емисиите 
на СО2 данъчно облагане, третирането 
на съответните сектори следва да бъде 
съобразено с правилата, действащи в 
промишлените отрасли.

(20) Текстът на член 15, параграф 3 от 
Директива 2003/96/ЕО дава възможност 
на държавите-членки да прилагат по 
отношение на селскостопанските, 
градинарските, рибовъдните и 
горскостопанските дейности не само 
общите разпоредби, отнасящи се за 
стопанските употреби на енергийните 
продукти, но и допълнително намаление 
на съответното данъчно облагане, 
включително до нулева ставка, с цел 
осигуряване на икономическата 
жизнеспособност на тези сектори, 
вече затруднени от строги социални, 
фитосанитарни и екологични 
изисквания, които не са компенсирани 
от пазара в достатъчна степен. 
Въпреки това разглеждането на тази 
възможност показа, че що се отнася до 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението, нейното 
запазване би било в противоречие с по-
генералните цели на политиката на ЕС, 
освен ако е обвързана с насрещно 
поемане на ангажименти в областта на 
енергийната ефективност. Подобен 
напредък в областта на енергийната 
ефективност следва да бъде част от 
достатъчно дълъг цикъл и да 
подлежи на публично планиране и 
контрол от страна на публични 
органи. Държавите-членки следва да 
предоставят технически насоки на 
субектите в тези сектори, ако се 
прилагат допълнителни изисквания 
за енергийна ефективност, свързани с 
намалени данъчни ставки. А по 
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отношение на обвързаното с емисиите 
на СО2 данъчно облагане, третирането 
на съответните сектори следва да 
отчита специфичния за всеки един от 
тези сектори и подсектори 
капацитет за улавяне и съхранение на 
въглерод и риск от изместване на 
въглеродни емисии, както и 
възможното въздействие върху 
тяхната производителност и 
жизнеспособност. Секторите, 
произвеждащи биомаса с висок 
потенциал за поглъщане на въглерод, 
следва да бъдат освободени. От 
съществено значение е в регионите, 
които имат изключителен 
капацитет за производство на 
енергия от възобновяеми източници, 
да се насърчава енергийната 
независимост на техните земеделски 
и животновъдни дейности.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Биомасата е стратегически 
сектор както за състава на бъдещите 
енергийни миксове на държавите-
членки, така и за изготвянето на 
стратегии за разработване на 
продукти от биомаса с висока 
добавена стойност с цел изграждане 
на икономика с ниски емисии на 
въглероден диоксид, поради факта, че 
производството на биомаса поглъща 
въглерод. Поради това държавите-
членки следва да избягват 
прилагането на прекалено различни 
ставки на данъчно облагане, 
включително що се отнася до ДДС, за 
да избягнат риска от появата на 
„ефект на границите“ между 
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държавите-членки.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Следва да се предвиди, че 
държавите-членки трябва да 
развиват различни форми на 
биоенергия на базата на 
икономическите потребности на 
обществото и неговите интереси. 
Следва да се насърчават държавите-
членки да предоставят благоприятно 
данъчно третиране за потреблението 
на биогорива от второ поколение. 
Комисията и държавите-членки 
следва да дадат първостепенен 
приоритет на научните изследвания в 
областта на агрогоривата от второ 
поколение, за да се подобрят тяхната 
ефективност и тяхната 
действителна стойност, както и на 
значителното увеличаване на 
финансирането за 
научноизследователска и развойна 
дейност; следва да се вземат под 
внимание потенциалните промени в 
земеползването и преустройства на 
местообитания.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На всеки пет години, и за пръв път 
преди края на 2015 г., Комисията следва 
да докладва до Съвета относно 

(28) На всеки три години, и за пръв път 
преди края на 2015 г., Комисията следва 
да докладва до Европейския 
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прилагането на настоящата директива, 
като разглежда по-специално 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, във 
връзка с изменението на пазарната цена 
на квотите за емисии в ЕС, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес, както и доколко са 
обосновани предвидените в настоящата 
директива данъчни освобождавания и 
намаления, включително по отношение 
на горивата, използвани във 
въздухоплаването и морското 
корабоплаване. Списъкът на секторите 
или подсекторите, за които се счита, че 
са изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
следва да подлежи на периодично 
преразглеждане, като се отчита по-
специално наличието на новопоявяващи 
се данни.

парламент и Съвета относно 
прилагането на настоящата директива, 
като разглежда по-специално 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, във 
връзка с изменението на пазарната цена 
на квотите за емисии в ЕС, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес, както и доколко са 
обосновани предвидените в настоящата 
директива данъчни освобождавания и 
намаления, включително по отношение 
на горивата, използвани във 
въздухоплаването и морското 
корабоплаване. Списъкът на секторите 
или подсекторите, за които се счита, че 
са изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии, 
следва да подлежи на периодично 
преразглеждане, като се отчита по-
специално наличието на новопоявяващи 
се данни.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
Член 1 – параграф 2 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определението за биомаса, използвано 
в настоящата директива, не 
изключва използването на различно 
определение в националните 
законодателства за цели, различни от 
изложените в настоящата 
директива.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а) – точка ii)
Директива 2003/96/ЕО
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Член 2 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) с кодове по КН 2207, 2208 90 91 и 
2208 90 99, ако са предназначени за 
употреба като отоплително или моторно 
гориво и са денатурирани в 
съответствие с посоченото в член 27, 
параграф 1, буква а) и буква б) от 
Директива 92/83/EО;

и) с кодове по КН 2207, 2208 90 91 и 
2208 90 99, ако са предназначени за 
употреба като отоплително или моторно 
гориво;

Обосновка

Предложеното ограничение на определението относно денатурирания етилов алкохол 
в член 2, буква и) не е съвместимо с практиката на пазара и определението на 
биоетанол съгласно законодателството в държавите-членки, например в Швеция, 
Австрия и Германия.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква б)
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. За потреблението на енергийни 
продукти и електроенергия при 
селскостопански, градинарски, 
аквакултурни и горскостопански 
дейности, държавите-членки могат да 
прилагат намалено (включително до 
нулево) ниво на обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението. 
Бенефициерите следва да бъдат обект 
на разпоредби, водещи приблизително 
до такова подобряване на енергийната 
ефективност, каквото би било 
постигнато, ако се прилагаха 
стандартните минимални ставки за ЕС.“

„3. За потреблението на енергийни 
продукти и електроенергия при 
селскостопански, градинарски, 
аквакултурни и горскостопански 
дейности, държавите-членки могат да 
прилагат намалено (включително до 
нулево) ниво на обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението. 
Държавите-членки и бенефициерите 
разработват целенасочени 
стратегии, водещи приблизително до 
такова подобряване на енергийната 
ефективност, каквото би било 
постигнато, ако се прилагаха 
стандартните минимални ставки за ЕС.“
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Обосновка

Важно е усилията за енергийна ефективност, които се изискват в замяна на по-
благоприятно данъчно третиране, да се координират от държавите-членки под 
формата на целеви стратегии и в сътрудничество със сектора, и да се предвиди 
достатъчно дълъг срок на прилагане, даващ възможност за определена гъвкавост и 
улесняващ достатъчното инвестиране за реализиране на действителни икономии на 
енергия, които не биха се осъществили без подкрепа от публичния сектор, както и 
чрез ежегодни инвестиции. 

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква б а) (нова)
Директива 2203/96/ЕО
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки предоставят 
подробни насоки на бенефициерите, в 
т.ч. малки и средни земеделски 
стопанства, относно прилагането на 
изискванията за енергийна 
ефективност, свързани с намалени 
данъчни ставки.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – точка 1 – буква а) – точка i)
Директива 2003/96/ЕО
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Без да се засяга посоченото в 
параграф 5 от настоящия член, в 
периода до 1 януари 2023 г. държавите-
членки могат да прилагат 
освобождаване или намалени данъчни 
ставки при фискален контрол на 
обичайното облагане на
енергопотреблението за облагаемите 

1. Държавите-членки могат при 
фискален контрол да прилагат 
освобождаване или намалени данъчни 
ставки на данък върху
енергопотреблението за облагаемите 
продукти, посочени в член 2, когато те
са произведени от или съдържат един 
или повече от следните продукти: 
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продукти, посочени в член 2 от 
настоящата директива, когато тези 
продукти са произведени от или 
съдържат един или повече от следните 
продукти, и ако — в случая на 
транспортни биогорива или други 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
— тези продукти съответстват на 
критериите за устойчиво развито 
производство, формулирани в член 17 
от цитираната директива:“

Обосновка

Целта е да се възстанови духът на член 16 от Директива 2003/96/ЕО. Биогоривата 
значително ще допринесат за усилията на ЕС да постигне своите цели в областта на 
климата и енергетиката. На държавите-членки трябва да бъде позволено да пускат 
на пазара горива, които съдържат биогорива. Данъчното облагане е важен 
инструмент, когато на пазара за първи път се пускат нови видове горива.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – точка 14
Директива 2003/96/ЕО
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Португалия може да прилага по-
ниски от предвидените в настоящата 
директива нива на обичайно данъчно 
облагане върху енергопотреблението по 
отношение на енергийните продукти и 
електроенергията, консумирани в 
автономните области на Азорските 
острови и Мадейра, с оглед да 
компенсира транспортните разходи, 
дължащи се на островния и разпокъсан 
характер на тези области.

3. Испания и Португалия могат да 
прилагат по-ниски от предвидените в 
настоящата директива нива на обичайно 
данъчно облагане върху 
енергопотреблението по отношение на 
енергийните продукти и 
електроенергията, консумирани 
съответно в автономните общности 
Канарски острови и Балеарски 
острови и в автономните области на 
Азорските острови и Мадейра, с оглед 
да компенсира транспортните разходи, 
дължащи се на островния и разпокъсан 
характер на тези области. 
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/ЕО
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години, като първият път 
следва да бъде преди края на 2015 г., 
Комисията следва да представя на 
Съвета доклад относно прилагането на 
настоящата директива и, ако е 
целесъобразно — предложение за 
нейното изменение.

На всеки три години, като първият път 
следва да бъде преди края на 2015 г., 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
настоящата директива и ако е 
целесъобразно — предложение за 
нейното изменение.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/ЕО
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички случаи, списъкът на 
секторите или подсекторите, за които се 
счита, че са изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, необходим за целите по член 
14а от настоящата директива, подлежи 
на периодично преразглеждане, като се 
отчита по-специално наличието на 
новопоявяващи се данни.“

При всички случаи, списъкът на 
секторите или подсекторите, за които се 
счита, че са изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии, необходим за целите по член 
14а от настоящата директива, подлежи 
на периодично преразглеждане, като 
първото от тези преразглеждания се 
проведе в срок не по-късно от шест 
месеца след влизането в сила на 
настоящата директива, като се 
отчита по-специално наличието на 
новопоявяващи се данни.“



AD\885961BG.doc 13/13 PE469.986v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането 
на правната рамка на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията

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

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ECON
10.5.2011 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)
       Дата на обявяване в заседание

AGRI
9.6.2011 г.

Докладчик(ци)
       Дата на назначаване

Sergio Gutiérrez 
Prieto
24.5.2011 г.

Разглеждане в комисия 22.11.2011 г.

Дата на приемане 20.12.2011 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

30
3
1

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel 
Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin 
Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth 
Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, 
Mairead McGuinness, Мария Неделчева, James Nicholson, Wojciech 
Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta 
Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, 
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz 
Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Milan Zver


