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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за изменение на директивата за изменение на правната рамка 
на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията оказва 
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, свързан с намаляване на селскостопанските доходи и увеличаване 
на фиксираните производствени разходи (където 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 за потреблението на газьола в 
селскостопанските машини. Обвързването, обаче, 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 времеви цикъл, така че да не представляват 
допълнителна тежест, намаляваща икономическата устойчивост на европейските 
производители, която вече е доста ограничена от изискванията на междусекторните 
политики в рамките на общата селскостопанска политика на ЕС.

Предложението за изменение на Директива 2003/96 включва данъчен кредит в 
данъчното облагане, свързано с CO2, за определени сектори, които в 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 по един и същи начин в Директивата за енергийнoтo данъчно облагане за 
целите на данъчното 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 капацитета на нейния обем, като по този начин се 
слага край на данъчната дискриминация, която се поддържаше по отношение на 
енергията от изкопаеми горива. Този факт обосновава отправянето на наложителен 
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призив за отреждане на по-важна роля на биомасата в конфигурацията на 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 граничните държави), за да се избегне евентуално отрицателно 
„въздействие на границите“ в развитието на биомасата между различните региони или 
страни от Общността.

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 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 

(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 икономическа 
жизненоспособност на земеделските 
стопанства, които вече понасят 
високите социални, фитосанитарни и 
екологични изисквания, в 
недостатъчна степен компенсирани 
от пазара.  Въпреки това,
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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.

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, като води 
същевременно, в средносрочен план, до 
намаляване на фиксираните 
производствени разходи в тези 
сектори.. Този напредък в областта 
на енергийната ефективност трябва 
да обхваща достатъчно дълъг времеви 
период и да подлежи на планиране и 
контрол от страна на обществени 
органи. А по отношение на обвързаното 
с емисиите на СО2 данъчно облагане, 
третирането на съответните сектори
трябва да отчита специфичните за 
всеки един от тези сектори и 
подсектори възможности за улавяне и 
съхранение на въглерод и риск от 
изместване на въглеродни емисии.

Or. es

Обосновка

Земеделските производители вече са подложени на редица изисквания за съчетаване 
на производство и екологична устойчивост, които се придружават от механизми за 
контрол и санкции, свързани с кръстосаното спазване в рамките на ОСП, и са 
изправени също така пред  повишаване на цените на горивата, използвани за 
селскостопански цели. 
Поради тези причини подкрепяме насърчаването на енергоспестяването, при условие 
че не се засяга рентабилността на стопанствата и се отчитат условията, при 
които работят земеделските производители.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Като има предвид, че биомасата 
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е стратегически сектор както за 
конфигурацията на бъдещите 
енергийни миксове на държавите-
членки, така и за конфигурацията на 
стратегиите за изграждане на 
общество с ниски емисии на 
въглероден диоксид, поради ефекта на 
поглъщането на въглерод, до който 
води нейното производство, поради 
което е необходимо всички държави-
членки да прилагат подобно равнище 
на общо облагане, включително що се 
отнася до ДДС, предвид възможните 
рискове от появата на отрицателния 
„ефект на границите“ между 
държавите-членки или дори от 
неравномерно развитие на биомасата 
в отделните държави-членки.

Or. es

Обосновка

Настоящата директива е насочена към подобряване на енергийното данъчно облагане 
на биомасата във връзка с другите енергийни продукти, що се отнася до нейния 
топлинен потенциал. Въпреки това, има големи различия в ставките на ДДС, 
прилагани за биомасата от отделните държави-членки.  Има държави, които 
прилага намалени или свръхнамалени ставки, и други, които прилагат общата ставка; 
това води до огромни различия, които могат да предизвикат т.нар. „ефект на 
границите“ при употребата на биомасата, което може да навреди на нейния 
потенциал в рамките на енергийните миксове на държавите-членки.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Следва да се насърчават 
държавите-членки да предоставят 
благоприятно данъчно третиране за 
използването на биогорива от второ 
поколение. Комисията трябва да даде 
първостепенен приоритет на 
научните изследвания относно 
биогорива от второ поколение с цел 
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подобряване на тяхната 
ефективност и ефективната им 
цена, както и съществено да увеличи 
финансирането за иновациите и 
развойната дейност.

Or. es

Изменение 4

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 
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.

(28) На всеки пет години, и за пръв път 
преди края на 2015 г., Комисията следва 
да докладва до Съвета и Европейския 
парламент 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. Комисията разглежда по-
специално риска от изместване на 
въглеродни емисии в 
селскостопанския сектор и по 
необходимост, в максимален срок 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящата директива, представя на 
Съвета и на Европейския парламент 
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предложение за разширяване по 
целесъобразен начин на списъка на 
секторите, изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии.

Or. es

Обосновка

La propia Comisión Europea ha reconocido en "La hoja de ruta hacia una sociedad 
hipocarbónica en el 2050" [COM (2011) 112 final], que la agricultura debe ser considerada 
como un sector de riesgo de fuga de carbono. La presente directiva se remite en su artículo 
14 bis, apartado 5, a un listado de sectores considerados como tal descrito en el artículo 10 
bis, apartado 13 de la Directiva 2003/87 CE por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Realizamos un llamamiento 
para que la Comisión Europea presente una propuesta de modificación que incorpore al 
sector primario en este listado de sectores para que, a tenor de la presente directiva, pueda 
acceder a las ventajas fiscales que detalla.

Изменение 5

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

Or. es
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Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 3 се заменя със следното: б) параграф 3 се заменя със следното:

„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 заедно с
бенефициерите изготвят конкретни 
стратегии, водещи приблизително до 
такова подобряване на енергийната 
ефективност, каквото би било 
постигнато, ако се прилагаха 
стандартните минимални ставки за ЕС.“

Or. es

Обосновка

Важно е усилията за енергийна ефективност, които се изискват в замяна на по-добро 
данъчно третиране, да се координират в известна степен от държавите, в 
сътрудничество със сектора, посредством конкретни стратегии с достатъчно дълъг 
срок на прилагане, даващ възможност за определена гъвкавост и улесняващ  
инвестициите, необходими за реализиране на действително пестене на енергия, 
невъзможно без обществената подкрепа, и под формата на ежегодни инвестиции. 

Изменение 7

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- 3. Португалия и Испания могат да 
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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.

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.

Or. es

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/ЕО
Член 29 – алинея 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 пет години, като първият път 
следва да бъде преди края на 2015 г., 
Комисията следва да представя на 
Съвета и на Европейския парламент
доклад относно прилагането на 
настоящата директива и, ако е 
целесъобразно — предложение за 
нейното изменение.

Or. es

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/ЕО
Член 29 – алинея 3
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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, 
първото - 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.“ 

Or. es


