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Изменение 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Предложение за директива
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 22
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2003/96/ЕО на Съвета бе 
приета с оглед да се осигури нормално 
функциониране на вътрешния пазар във 
връзка с данъчното облагане на 
енергийните продукти и 
електроенергията. В съответствие с член 
6 от Договора, в разпоредбите на 
цитираната директива следва да бъдат 
включени изисквания по отношение на 
опазването на околната среда, по-
специално във връзка с Протокола от 
Киото.

(1) Директива 2003/96/ЕО на Съвета бе 
приета с оглед да се осигури нормално 
функциониране на вътрешния пазар във 
връзка с данъчното облагане на 
енергийните продукти и 
електроенергията. В съответствие с член 
6 от Договора, в разпоредбите на 
цитираната директива следва да бъдат 
включени изисквания по отношение на 
опазването на околната среда, по-
специално във връзка с Протокола от 
Киото. Важно е да бъде установено, 
съгласно член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, дали е обърнато достатъчно 
внимание на опазването на 
общественото здраве, например в 
контекста на замърсяването на 
въздуха.

Or. nl
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Изменение 23
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Като се има предвид, че 
облагането на електроенергията в 
Европейския съюз e
широкообхватен и важен въпрос, 
от особена важност е целите,
поставени в Решение № 
406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 
април 2009 година относно 
усилията на държавите-членки за 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове1, да послужат 
като основа за преструктуриране 
на разпоредбите на правната 
рамка на Общността за данъчно 
облагане на енергийните продукти 
и електроенергията, тъй като 
само така целите на политиката 
в областта на климата и 
опазването на околната среда 
могат да се вземат под внимание 
по подходящ начин. С оглед на 
това да оставим в наследство на 
бъдещите поколения добра околна 
среда, при планираното 
преструктуриране на данъчното 
облагане на електроенергията на 
целта за намаляване на емисиите 
от парниковите газове следва да 
бъде даден приоритет пред 
политическите цели на 
отделните държави-членки в 
сферата на енергетиката и 
промишлеността.
_____________
1 OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136
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Or. de

Изменение 24
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) С оглед на функционирането на 
вътрешния пазар по подходящ и 
ефективен начин в областта на 
енергетиката, всички инициативи и 
законодателни актове на Съюза, 
свързани с тази област, трябва да 
бъдат непрекъснато и внимателно 
координирани. Не само
преразгледаната Директива 
2003/96/ЕО следва да се направи 
съвместима с други политики в 
областта на енергетиката - тези 
политики също следва да бъдат 
адаптирани по подходящ начин към 
рамката за енергийно данъчно 
облагане. Всяка липса на 
съгласуваност би навредила на 
изпълнението на дългосрочните цели 
на Съюза за постигане на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Обосновка

Енергетиката е област със засилена политическа активност през последните години, 
но слаба координация между различните инициативи. Понастоящем е налице 
необходимост от по-последователен подход – изграждане на взаимодействие и 
премахване на несъответствия.

Изменение 25
Philippe De Backer
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Предложение за директива
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Към данъчното облагане на 
енергийните продукти следва да се 
подхожда по неутрален спрямо 
технологията начин, за да се даде 
възможност на новите технологии да 
се развиват.

Or. nl

Изменение 26
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Настоящото преразглеждане на 
Директива 2003/96/ЕО следва да се 
разглежда в контекста на реформата 
на екологичния данък и Стратегията 
„Европа 2020“. Ако държавите-членки 
решат да прилагат преразгледаната 
директива по начин, който генерира 
повече приходи, допълнителните 
ресурси следва поне частично да 
отидат за насърчаване на устойчив 
растеж и създаване на работни 
места чрез намаляване на данъчната 
тежест по отношение на труда по 
справедлив и балансиран начин. 
Изместване на въздействието на 
данъчното облагане от един фактор 
на производство (труд) към друг 
(енергия) би подобрило положението 
със заетостта и би намалило 
емисиите без неблагоприятно 
въздействие върху 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия.
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Or. en

Обосновка

Преразгледаната директива следва да е важен елемент в насърчаването на 
преминаването към зелена енергия: борба срещу изменението на климата, създаване 
на нови екологосъобразни работни места, ускоряване на развитието на по-чисти 
технологии, както и повишаване на енергийната ефективност и 
енергоспестяванията. Зеленият растеж е от решаващо значение за способността на 
европейските предприятия да защитават своята позиция на световния пазар. Важно 
е трансформацията да се насърчава чрез създаване на по-интелигентна – а не по-
обременяваща – данъчна структура.

Изменение 27
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане може да
представлява икономически ефективно 
средство за постигане от страна на 
държавите-членки на необходимите 
намаления на емисиите на парникови 
газове, изисквани съгласно Решение 
406/2009/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 
усилията на държавите-членки за 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове, необходими за 
изпълнение на ангажиментите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. по отношение на 
енергоизточниците, попадащи извън 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на Схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като 
се има предвид потенциалната роля на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 

(3) Обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане обикновено
представлява икономически ефективно 
средство за постигане от страна на 
държавите-членки на необходимите 
намаления на емисиите на парникови 
газове, изисквани съгласно Решение 
406/2009/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 
усилията на държавите-членки за 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове, необходими за 
изпълнение на ангажиментите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. по отношение на 
енергоизточниците, попадащи извън 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на Схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като 
се има предвид настоящата и 
потенциалната роля на обвързаното с 
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облагане, за нормалното функциониране 
на вътрешния пазар са необходими 
общи правила за този вид данъчно 
облагане.

емисиите на СО2 данъчно облагане, за 
нормалното функциониране на 
вътрешния пазар са необходими общи 
правила за този вид данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Някои държави-членки вече разполагат с добре функциониращи и разходоефективни, 
обвързани с емисиите на СО2, данъчни системи.

Изменение 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане може да представлява 
икономически ефективно средство за 
постигане от страна на държавите-
членки на необходимите намаления на 
емисиите на парникови газове, 
изисквани съгласно Решение 
406/2009/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 
усилията на държавите-членки за 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове, необходими за 
изпълнение на ангажиментите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. по отношение на 
енергоизточниците, попадащи извън 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на Схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като 
се има предвид потенциалната роля на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане, за нормалното функциониране 

(3) Обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане може да представлява 
икономически ефективно средство за 
постигане от страна на държавите-
членки на намаленията на емисиите на 
парникови газове, изисквани съгласно 
Решение 406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. относно усилията на държавите-
членки за намаляване на техните емисии 
на парникови газове, необходими за 
изпълнение на ангажиментите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. по отношение на 
енергоизточниците, попадащи извън 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на Схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като 
се има предвид потенциалната роля на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане, за нормалното функциониране 
на вътрешния пазар са необходими 
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на вътрешния пазар са необходими 
общи правила за този вид данъчно 
облагане.

общи правила за този вид данъчно 
облагане.

Or. en

Изменение 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Въпреки това следва да се има 
предвид, че икономиките на 
държавите-членки се различават по 
отношение на енергийния микс и че 
процесът на намаляване на емисиите 
на парникови газове следва да се 
подкрепя в съответствие с принципа 
на фискална неутралност, като се 
гарантира, че това не оказва 
неблагоприятно въздействие върху 
конкурентоспособността на 
засегнатите икономики. 
Настоящата директива отчита 
факта, че много държави-членки в 
момента разработват дългосрочни 
стратегии за оптимален енергиен 
микс, които им позволяват, например, 
да преминат към икономики с ниско 
равнище на емисии, което на свой ред 
ще им позволи да посрещнат 
предизвикателствата, свързани с 
климата, установени от 
законодателството на ЕС. Като 
отчитат съответните легитимни 
социални и икономически интереси, 
държавите-членки следва да имат 
пълна свобода на действие по 
отношение на прилагането на 
данъчното облагане във връзка с 
емисиите на CO2. Предоставянето на 
такава възможност за преценка на 
държавите-членки означава, че те 
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разполагат с избор/опции по 
отношение на използването на 
компонент на емисии при 
установяването на данъчната ставка 
за енергийни продукти и 
електроенергия.

Or. pl

Изменение 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) От друга страна, обаче, държавите-
членки следва да имат възможност, 
както и досега, да използват 
енергийното данъчно облагане върху 
отоплителните горива, моторните 
горива и електроенергията за 
постигането на различни цели, които 
може да не са непременно, специално 
или изключително свързани с 
намаление на емисиите на парникови 
газове.

(4) От друга страна, държавите-членки 
също следва да имат възможност, както 
и досега, да използват енергийното 
данъчно облагане върху отоплителните 
горива, моторните горива и 
електроенергията за постигането на 
различни цели, които може да не са 
непременно, специално или 
изключително свързани с намаление на 
емисиите на парникови газове.

Or. pl

Изменение 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Оползотворяването на 
отпадъците за получаване на 
енергия и по-специално тяхното 
използване като алтернативно 
гориво не следва да попада в 
обхвата на енергийните данъци, 
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тъй като Директива 2008/98/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви 
настоятелно призовава 
производителите и 
притежателите на отпадъци 
към възможно по-ефективно в 
енергийно отношение и опазващо 
ресурсите обезвреждане на 
отпадъците и дава предимство на 
оползотворяването пред 
обезвреждането.

Or. de

Изменение 32
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За потреблението на енергийни 
продукти и електроенергия при 
селскостопански, градинарски, 
аквакултурни и горскостопански
дейности, държавите-членки също 
следва да запазят правото да 
прилагат намалено (включително до 
нулево) ниво на обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението.

Or. en

Изменение 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 5
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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 един или 
два компонента— т.е. задължително 
обичайно данъчно облагане на 
енергопотреблението и опция за 
обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане.

Or. en

Изменение 34
Philippe De Backer

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 

(5) По тази причина следва да се въведе 
разпоредба за такова енергийно данъчно 
облагане, което да се състои от два 
компонента — 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 два 
компонента. Това ще даде възможност 
също и за различно третиране на 
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горивата, състоящи се или произведени 
от биомаса.

горивата, състоящи се или произведени 
от биомаса. Европейската комисия 
следва да представи доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
който да разгледа дали, освен 
емисиите на CO2, следва да се вземат 
предвид и емисии от други вредни 
газове с цел опазване на 
общественото здраве.

Or. nl

Изменение 35
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Всяка от тези две компоненти следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане следва да се ползват данните 
за емисиите на СО2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 

(6) Всяка от тези два компонента следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на CO2 данъчно 
облагане на горивата, които не са от 
биомаса, следва да се ползват данните 
за емисиите на CO2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
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крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да 
бъдат отчетени екологичните 
предимства на биомасата и на 
произведените от биомаса продукти. 
Тези продукти следва да бъдат 
облагани въз основа на емисионните 
фактори за биомаса и за произведени 
от биомаса продукти, формулирани в 
Решение 2007/589/ЕО, както и въз 
основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в приложение 
III към Директива 2009/28/ЕО. 
Транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, са до голяма 
степен най-важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти 
варират в зависимост от това дали 
те съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива, специфичните референтни
стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от биомаса 
следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. За биомасата, транспортните
биогорива и другите течни горива от 
биомаса, (biofuels and bioliquids), както 
са дефинирани в член 2, буква з) и буква 
и) от Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, които не 
съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива, държавите-членки следва 
да прилагат референтния емисионен 
фактор за емисиите на CO2 на 
еквивалентното отоплително гориво 
или моторно гориво, за което в 
настоящата директива са посочени 
минимални нива на данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки не трябва да бъдат възпрепятствани да облагат горивата от 
биомаса с данък за емисии на CO2, доколкото това отразява жизнения цикъл на 
емисиите на CO2, предизвикани от производството, рафинирането, 
транспортирането и използването на тези горива. Това следва да се прилага не само 
за транспортните биогорива и течните горива от биомаса, но и за горивата от 
твърда биомаса.
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Изменение 36
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Всяка от тези две компоненти следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане следва да се ползват данните 
за емисиите на СО2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да бъдат 
отчетени екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа на 
емисионните фактори за биомаса и за 
произведени от биомаса продукти, 
формулирани в Решение 2007/589/ЕО, 
както и въз основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в приложение III 
към Директива 2009/28/ЕО. 
Транспортните биогорива и другите 

(6) Всяка от тези два компонента следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане следва да се ползват данните 
за емисиите на СО2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да бъдат 
отчетени екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа на 
емисионните фактори за биомаса и за 
произведени от биомаса продукти, 
формулирани в Решение 2007/589/ЕО, 
както и въз основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в приложение III 
към Директива 2009/28/ЕО. Тъй като 
екологичните предимства на тези 
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течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, са до голяма 
степен най-важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти 
варират в зависимост от това дали 
те съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива, специфичните референтни
стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от биомаса
следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

продукти варират в зависимост от 
това дали те съответстват на 
приложими критерии за 
устойчивост, специфичните 
референтни стойности за биомасата 
и за продуктите, произведени от 
биомаса, следва да се прилагат само 
ако са спазени такива критерии. За 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, критериите за 
устойчиво развито производство, които 
следва да се прилагат, са тези, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива. За продуктите, произведени 
от биомаса, които не са транспортни 
биогорива или другите течни горива 
от биомаса, Комисията следва да 
представи предложение за 
специфични критерии за устойчиво 
развито производство не по-късно от 
една година след приемането на 
настоящата директива. Веднага щом 
предложението бъде одобрено, тези
специфични критерии за устойчиво 
развито производство следва да се 
прилагат за тези продукти.

Or. en

Обосновка

Критериите за устойчивост следва да се прилагат не само за транспортните 
биогорива и течните горива от биомаса, но и за горивата от твърда биомаса. Не би 
било основателно постоянно – както е в предложението на Комисията – да се отдава 
предпочитание на горива, произведени от неустойчива твърда биомаса. Тъй като 
логиката на устойчивостта донякъде се различава между твърдата биомаса и 
транспортните биогорива и течните горива от биомаса, за твърдата биомаса е 
необходимо да се установят специфични критерии, които след това да бъдат 
приложени в рамката на настоящата директива.
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Изменение 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Всяка от тези две компоненти следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане следва да се ползват данните 
за емисиите на СО2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да 
бъдат отчетени екологичните 
предимства на биомасата и на 
произведените от биомаса продукти. 
Тези продукти следва да бъдат 
облагани въз основа на емисионните 
фактори за биомаса и за произведени 
от биомаса продукти, формулирани в 
Решение 2007/589/ЕО, както и въз 
основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в приложение 
III към Директива 2009/28/ЕО. 

(6) Всяка от тези два компонента следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на CO2 данъчно 
облагане на горивата, които не са от
биомаса, следва да се ползват данните 
за емисиите на CO2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. Що се отнася до биомасата, 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), както са дефинирани в член 
2, буква з) и буква и) от Директива 
2009/28/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 г. за 
насърчаване на използването на енергия 
от възобновяеми източници, биомаса, 
транспортни биогорива и другите 
течни горива от биомаса, които не 
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Транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, са до голяма 
степен най-важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти 
варират в зависимост от това дали 
те съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива, специфичните референтни
стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от биомаса 
следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива, се облагат от държавите-
членки съгласно референтния 
емисионен фактор за емисиите на 
CO2 на еквивалентното отоплително 
гориво или моторно гориво, за което в 
настоящата директива са посочени 
минимални нива на данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки не трябва да бъдат възпрепятствани да облагат горивата от 
биомаса с данък за емисии на CO2, доколкото това отразява жизнения цикъл на 
емисиите на CO2 , предизвикани от производството, рафинирането, 
транспортирането и използването на тези горива. Това следва да се прилага не само 
за транспортните биогорива и течните горива от биомаса, но и за горивата от 
твърда биомаса. Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане на 
транспортните биогорива и течните горива от биомаса следва да се приравни с 
приетите промени в критериите за устойчивост.

Изменение 38
Hans-Peter Martin

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Всяка от тези две компоненти
следва да се изчислява въз основа на 
обективни критерии, даващи 
възможност за равноправно 

(6) Всяка от тези два компонента
следва да се изчислява въз основа на 
обективни критерии, даващи 
възможност за равноправно 
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третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане следва да се 
ползват данните за емисиите на 
СО2, причинявани от всеки 
съответен енергиен продукт, като
се използват референтните 
емисионни фактори, посочени в 
Решение 2007/589/ЕО на Комисията 
от 18 юли 2007 г. за създаване на 
насоки за мониторинг и докладване 
на емисиите на парникови газове 
съгласно Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета. За целите на обичайното 
данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните 
енергийни продукти и 
електроенергията, посочени в 
Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни 
услуги и за отмяна на Директива 
93/76/ЕИО на Съвета. В този 
контекст, следва да бъдат отчетени 
екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа 
на емисионните фактори за биомаса 
и за произведени от биомаса 
продукти, формулирани в 
Решение 2007/589/ЕО, както и въз 
основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в 
приложение III към Директива 
2009/28/ЕО. Транспортните 
биогорива и другите течни горива 
от биомаса (biofuels and bioliquids), 
дефинирани в член 2, буква з) и 
буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на 

третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане следва да се 
ползват данните за емисиите на 
СО2, причинявани от всеки 
съответен енергиен продукт. 
Затова следва, от една страна, да
се използват референтните 
емисионни фактори, посочени в 
Решение 2007/589/ЕО на Комисията 
от 18 юли 2007 г. за създаване на 
насоки за мониторинг и докладване 
на емисиите на парникови газове 
съгласно Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета. От друга страна, следва да 
се вземат предвид не само 
емисиите на СО2 от текущата 
експлоатация на 
електроцентралите, но трябва да 
се вземат предвид и емисиите от 
разпадните процеси при горивата, 
необходими за производство на 
енергия в електроцентралите, 
както и за тяхната обработка. За 
целите на обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението 
следва да се използват данните за 
енергийното съдържание на 
различните енергийни продукти и 
електроенергията, посочени в 
Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни 
услуги и за отмяна на Директива 
93/76/ЕИО на Съвета. В този 
контекст, следва да бъдат отчетени 
екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа 
на емисионните фактори за биомаса 
и за произведени от биомаса 
продукти, формулирани в 
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Съвета от 23 април 2009 г. за 
насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми 
източници, са до голяма степен най-
важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти 
варират в зависимост от това дали 
те съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от 
цитираната директива, 
специфичните референтни 
стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от 
биомаса следва да се прилагат само 
ако са спазени тези критерии.

Решение 2007/589/ЕО, както и въз 
основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в 
приложение III към Директива 
2009/28/ЕО. Транспортните 
биогорива и другите течни горива 
от биомаса (biofuels and bioliquids), 
дефинирани в член 2, буква з) и 
буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009 г. за 
насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми 
източници, са до голяма степен най-
важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти 
варират в зависимост от това дали 
те съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от 
цитираната директива, 
специфичните референтни 
стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от 
биомаса следва да се прилагат само 
ако са спазени тези критерии.

Or. de

Изменение 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Всяка от тези две компоненти следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане следва да се ползват 
данните за емисиите на СО2, 

(6) Всяка от тези два компонента следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на опцията 
за обвързано с емисиите на СО2 
данъчно облагане, следва да се ползват 
данните за емисиите на СО2, 
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причинявани от всеки съответен 
енергиен продукт, като се използват 
референтните емисионни фактори, 
посочени в Решение 2007/589/ЕО на 
Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
За целите на обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението следва 
да се използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да бъдат 
отчетени екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа на 
емисионните фактори за биомаса и за 
произведени от биомаса продукти, 
формулирани в Решение 2007/589/ЕО, 
както и въз основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в приложение III 
към Директива 2009/28/ЕО. 
Транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, са до голяма 
степен най-важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти варират в 
зависимост от това дали те съответстват 
на критериите за устойчиво развито 
производство, формулирани в член 17 
от цитираната директива, специфичните 
референтни стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от биомаса 

причинявани от всеки съответен 
енергиен продукт, като се използват 
референтните емисионни фактори, 
посочени в Решение 2007/589/ЕО на 
Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
За целите на обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението следва 
да се използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да бъдат 
отчетени екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа на 
емисионните фактори за биомаса и за 
произведени от биомаса продукти, 
формулирани в Решение 2007/589/ЕО, 
както и въз основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в приложение III 
към Директива 2009/28/ЕО. 
Транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, са до голяма 
степен най-важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти варират в 
зависимост от това дали те съответстват 
на критериите за устойчиво развито 
производство, формулирани в член 17 
от цитираната директива, специфичните 
референтни стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от биомаса 
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следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

Or. en

Изменение 40
Bernd Lange

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане следва да бъде 
съобразено с действието на 
Директива 2003/87/ЕО, така че 
ефективно да я допълва. Това 
данъчно облагане следва да се 
прилага при всички видове 
употреби, включително за 
неотоплителни цели, на енергийни 
продукти, предизвикващи емисии 
на СО2 в инсталации по смисъла на 
цитираната директива, при 
положение че съответната 
инсталация не попада в обхвата на 
Схемата за търговия с емисии по 
тази директива. От друга страна, 
обаче, тъй като едновременното 
прилагане на двата инструмента не 
би довело до по-големи намаления 
на емисиите в сравнение с 
постиганите при самостоятелното 
прилагане на Схемата за търговия с 
емисии, а само би предизвикало 
увеличение на цялостните разходи 
за тези намаления на емисиите, 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане не би трябвало
да се прилага по отношение на 
енергопотреблението в 
инсталациите, попадащи в обхвата 
на Схемата.

(7) Обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане следва да бъде 
съобразено с действието на 
Директива 2003/87/ЕО, така че 
ефективно да я допълва. Това 
данъчно облагане следва да се 
прилага при всички видове 
употреби, включително за 
неотоплителни цели, на енергийни 
продукти, предизвикващи емисии 
на СО2 в инсталации по смисъла на 
цитираната директива, при 
положение че съответната 
инсталация не попада в обхвата на 
Схемата за търговия с емисии по 
тази директива. От друга страна, 
обаче, тъй като едновременното 
прилагане на двата инструмента не 
би довело до по-големи намаления 
на емисиите в сравнение с 
постиганите при самостоятелното 
прилагане на Схемата за търговия с 
емисии, а само би предизвикало 
увеличение на цялостните разходи 
за тези намаления на емисиите, 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане не трябва да се 
прилага по отношение на прякото 
и непряко енергопотребление в 
инсталациите, попадащи в обхвата
на Схемата. Двойната тежест под 
формата на двойно данъчно 
облагане и двойно регулиране ще 
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доведе до нарушаване на 
конкуренцията и трябва да се 
изключи.

Or. de

Изменение 41
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обвързаното с емисиите на CO2 
данъчно облагане следва да бъде 
съобразено с действието на Директива 
2003/87/ЕО, така че ефективно да я 
допълва. Това данъчно облагане следва 
да се прилага при всички видове 
употреби, включително за 
неотоплителни цели, на енергийни 
продукти, предизвикващи емисии на 
СО2 в инсталации по смисъла на 
цитираната директива, при положение 
че съответната инсталация не попада в 
обхвата на Схемата за търговия с 
емисии по тази директива. От друга 
страна, обаче, тъй като едновременното 
прилагане на двата инструмента не би 
довело до по-големи намаления на 
емисиите в сравнение с постиганите при 
самостоятелното прилагане на Схемата 
за търговия с емисии, а само би 
предизвикало увеличение на цялостните 
разходи за тези намаления на емисиите, 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане не би трябвало да се прилага 
по отношение на енергопотреблението в 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
Схемата.

(7) Обвързаното с емисиите на CO2 
данъчно облагане следва да бъде 
съобразено с действието на Директива 
2003/87/ЕО, така че ефективно да я 
допълва. Това данъчно облагане следва 
да се прилага при всички видове 
употреби, включително за 
неотоплителни цели, на енергийни 
продукти, предизвикващи емисии на 
СО2 в инсталации по смисъла на 
цитираната директива, при положение 
че съответната инсталация не попада в 
обхвата на Схемата за търговия с 
емисии по тази директива. От друга 
страна, обаче, тъй като едновременното 
прилагане на двата инструмента не би 
довело до по-големи намаления на 
емисиите в сравнение с постиганите при 
самостоятелното прилагане на Схемата 
за търговия с емисии, а само би 
предизвикало увеличение на цялостните 
разходи за тези намаления на емисиите, 
обвързаното с емисиите на CO2 данъчно 
облагане не би трябвало да се прилага 
по отношение на енергопотреблението в 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
Схемата, когато квотите не са били 
разпределени безплатно.

Or. en
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Обосновка

Целесъобразно е да се изключат от въглероден данък секторите, които не получават 
безплатни квоти.

Изменение 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обвързаното с емисиите на CO2 
данъчно облагане следва да бъде 
съобразено с действието на Директива 
2003/87/ЕО, така че ефективно да я 
допълва. Това данъчно облагане следва 
да се прилага при всички видове 
употреби, включително за 
неотоплителни цели, на енергийни 
продукти, предизвикващи емисии на 
СО2 в инсталации по смисъла на 
цитираната директива, при положение 
че съответната инсталация не попада в 
обхвата на Схемата за търговия с 
емисии по тази директива. От друга 
страна, обаче, тъй като едновременното 
прилагане на двата инструмента не би 
довело до по-големи намаления на 
емисиите в сравнение с постиганите при 
самостоятелното прилагане на Схемата 
за търговия с емисии, а само би 
предизвикало увеличение на цялостните 
разходи за тези намаления на емисиите, 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане не би трябвало да се прилага 
по отношение на енергопотреблението в 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
Схемата.

(7) Обвързаното с емисиите на CO2 
данъчно облагане следва да бъде 
съобразено с действието на Директива 
2003/87/ЕО, така че ефективно да я 
допълва. Тази опция за данъчно 
облагане следва да се прилага при 
всички видове употреби, включително 
за неотоплителни цели, на енергийни 
продукти, предизвикващи емисии на 
СО2 в инсталации по смисъла на 
цитираната директива, при положение 
че съответната инсталация не попада в 
обхвата на Схемата за търговия с 
емисии по тази директива. От друга 
страна, обаче, тъй като едновременното 
прилагане на двата инструмента не би 
довело до по-големи намаления на 
емисиите в сравнение с постиганите при 
самостоятелното прилагане на Схемата 
за търговия с емисии, а само би 
предизвикало увеличение на цялостните 
разходи за тези намаления на емисиите, 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане не би трябвало да се прилага 
по отношение на енергопотреблението в 
инсталациите, попадащи в обхвата на 
Схемата.

Or. en
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Изменение 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С оглед постигането на фискална 
неутралност, следва за всяка от 
компонентите на енергийното 
данъчно облагане да се формулират 
едни и същи минимални нива на 
облагане по отношение на всички 
енергийни продукти, използвани за 
даден вид употреба. При наличието 
на такива предписани еднакви 
минимални нива на данъчно облагане, 
държавите-членки следва, с оглед 
постигането на фискална 
неутралност, да осигуряват еднакви 
нива на националното данъчно 
облагане на всички съответни 
продукти. В случаите когато са 
необходими, следва да бъдат 
предвидени преходни периоди за 
изравняването на тези нива на 
данъчно облагане.

заличава се

Or. en

Изменение 44
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С оглед постигането на фискална 
неутралност, следва за всяка от 
компонентите на енергийното 
данъчно облагане да се формулират 
едни и същи минимални нива на 
облагане по отношение на всички 
енергийни продукти, използвани за 

(8) С оглед постигането на 
технологична неутралност, следва 
да се формулират минимални нива 
на облагане по отношение на всички 
енергийни продукти, използвани за 
даден вид употреба. Не са 
необходими еднакви национални
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даден вид употреба. При 
наличието на такива предписани 
еднакви минимални нива на 
данъчно облагане, държавите-
членки следва, с оглед 
постигането на фискална 
неутралност, да осигуряват 
еднакви нива на националното 
данъчно облагане на всички 
съответни продукти. В случаите 
когато са необходими, следва да 
бъдат предвидени преходни 
периоди за изравняването на тези 
нива на данъчно облагане.

данъчни ставки в сферата на 
енергийната политика.

Or. de

Изменение 45
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С оглед постигането на фискална 
неутралност, следва за всяка от 
компонентите на енергийното данъчно 
облагане да се формулират едни и същи 
минимални нива на облагане по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани за даден вид 
употреба. При наличието на такива 
предписани еднакви минимални нива на 
данъчно облагане, държавите-членки 
следва, с оглед постигането на фискална 
неутралност, да осигуряват еднакви 
нива на националното данъчно облагане 
на всички съответни продукти. В 
случаите когато са необходими,
следва да бъдат предвидени преходни 
периоди за изравняването на тези нива 
на данъчно облагане.

(8) С оглед постигането на фискална 
неутралност, следва за всеки от 
компонентите на енергийното данъчно 
облагане да се формулират едни и същи 
минимални нива на облагане по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани за даден вид 
употреба. При наличието на такива 
предписани еднакви минимални нива на 
данъчно облагане, държавите-членки 
следва, с оглед постигането на фискална 
неутралност, да осигуряват еднакви 
нива на националното данъчно облагане 
на всички съответни продукти. По 
отношение на моторните горива
следва да бъде предвиден преходен 
период за изравняването на тези нива на 
данъчно облагане.

Or. en
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Обосновка

Пълното прилагане на принципа на неутралност на горивата изглежда проблемно 
единствено в краткосрочната перспектива на автомобилната индустрия. В никой 
друг сектор не се очакват значителни затруднения. Поради това е основателно да се 
започне постепенно въвеждане на пълна неутралност по отношение на моторните 
горива за употреба в транспорта, но не и когато се отнася за други видове горива или 
употреби.

Изменение 46
Rovana Plumb

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С оглед постигането на фискална 
неутралност, следва за всяка от 
компонентите на енергийното данъчно 
облагане да се формулират едни и същи 
минимални нива на облагане по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани за даден вид 
употреба. При наличието на такива 
предписани еднакви минимални нива на 
данъчно облагане, държавите-членки 
следва, с оглед постигането на фискална 
неутралност, да осигуряват еднакви 
нива на националното данъчно облагане 
на всички съответни продукти. В 
случаите когато са необходими, 
следва да бъдат предвидени преходни 
периоди за изравняването на тези нива 
на данъчно облагане.

(8) С оглед постигането на фискална 
неутралност, следва за всеки от 
компонентите на енергийното данъчно 
облагане да се формулират едни и същи 
минимални нива на облагане по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани за даден вид 
употреба. При наличието на такива 
предписани еднакви минимални нива на 
данъчно облагане, държавите-членки 
следва, с оглед постигането на фискална 
неутралност, да осигуряват еднакви 
нива на националното данъчно облагане 
на всички съответни продукти. По 
отношение на моторните горива
следва да бъде предвиден преходен 
период за изравняването на тези нива на 
данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Принципът на неутралност на горивата изглежда проблемен в автомобилната 
индустрия в близкото бъдеще. Поради това е основателно да се започне постепенно 
въвеждане на пълна неутралност по отношение на моторните горива за употреба в 
транспорта, но не и когато се отнася за други видове горива или употреби.
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Изменение 47
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Принципът на пропорционалност 
следва да се прилага по справедлив 
начин при определянето на 
данъчните ставки за фосилните и 
нефосилните горива за всеки отделен 
енергиен продукт в рамките на всяка 
една от тези категории. Когато като 
част от настоящата директива се 
препоръчват еднакви минимални нива 
на данъчно облагане за фосилните 
горива, от една страна, и за 
нефосилните горива, от друга страна, 
държавите-членки следва да 
осигуряват еднакви минимални нива 
на националното данъчно облагане на 
всички съответни продукти, както в 
категорията на фосилните, така и в 
категорията на нефосилните горива. 
В случаите, когато това се изисква 
от отделните държави-членки,
следва да им бъдат предоставени 
преходни периоди, за да се позволят 
временни периоди за поетапно 
приключване или секторни 
освобождавания от обхвата на 
настоящата директива или от 
датата за нейното транспониране в 
националните им законодателства.

Or. en

Изменение 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Минималните нива на 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане следва да бъдат 
фиксирани в съответствие с 
националните цели на държавите-
членки, формулирани в Решение 
406/2009/ЕО относно усилията на 
държавите-членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на ЕС за намаляване 
на емисиите на парникови газове 
до 2020 г. Тъй като в това Решение е 
отбелязано, че усилията за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да бъдат разпределени 
между държавите-членки по 
справедлив начин, за някои държави-
членки следва да бъдат фиксирани 
преходни периоди.

заличава се

Or. en

Изменение 49
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Минималните нива на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане 
следва да бъдат фиксирани в 
съответствие с националните цели на 
държавите-членки, формулирани в 
Решение 406/2009/ЕО относно усилията 
на държавите-членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове,
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2020 г.
Тъй като в това Решение е отбелязано, 

(9) Минималните нива на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане 
следва да бъдат фиксирани в 
съответствие с националните цели на 
държавите-членки, формулирани в 
Решение 406/2009/ЕО относно усилията 
на държавите-членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2020 г.
Тъй като в това Решение е отбелязано, 
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че усилията за намаляване на емисиите 
на парникови газове следва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
по справедлив начин, за някои държави-
членки следва да бъдат фиксирани 
преходни периоди.

че усилията за намаляване на емисиите 
на парникови газове следва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
по справедлив начин, за някои държави-
членки биха могли да бъдат фиксирани 
преходни периоди. Периодите следва 
да бъдат с възможно най-кратки 
срокове и обхват. Ако Съюзът реши 
да си постави по-високи цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, тези периоди следва да бъдат 
преразгледани и впоследствие 
променени или отменени.

Or. en

Обосновка

Ако се поставят по-високи цели за намаляване на емисиите на парникови газове, тези 
преходни периоди трябва да се разгледат в нова светлина. При такъв сценарий 
държавите-членки, които биват освободени, следва поне до известна степен да 
вземат участие в общото усилие за намаляване на емисиите.

Изменение 50
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Минималните нива на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане 
следва да бъдат фиксирани в 
съответствие с националните цели на 
държавите-членки, формулирани в 
Решение 406/2009/ЕО относно усилията 
на държавите-членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2020 г.
Тъй като в това Решение е отбелязано, 
че усилията за намаляване на емисиите 
на парникови газове следва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 

(9) Минималните нива на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане 
следва да бъдат фиксирани в 
съответствие с националните цели на 
държавите-членки, формулирани в 
Решение 406/2009/ЕО относно усилията 
на държавите-членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2020 г.
Тъй като в това Решение е отбелязано, 
че усилията за намаляване на емисиите 
на парникови газове следва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
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по справедлив начин, за някои държави-
членки следва да бъдат фиксирани 
преходни периоди.

по справедлив начин, за някои държави-
членки следва да бъдат фиксирани 
достатъчно дълги преходни периоди, 
като се вземат предвид техните 
социални нужди и графика за 
необходимото преструктуриране на 
техния енергиен сектор.

Or. en

Изменение 51
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Минималните нива на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да 
бъдат разработени по принцип въз 
основа на сега действащите 
минимални нива на данъчно 
облагане. Това също така означава, 
че минималното ниво на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението, приложимо за 
моторните горива, следва да остане 
по-високо в сравнение със 
съответното минимално ниво за 
отоплителните горива.

(10) Минималните нива на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да 
бъдат разработени по принцип въз 
основа на сега действащите 
минимални нива на данъчно 
облагане. Това също така означава, 
че минималното ниво на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението, приложимо за 
моторните горива, следва да остане 
по-високо в сравнение със 
съответното минимално ниво за 
отоплителните горива. 
Електроенергията, използвана за 
задвижващите агрегати на 
превозните средства, следва също 
така да се облага с по-висок данък 
в сравнение с електроенергията, 
която се използва за други цели. В 
рамките на предвидимото е, че в 
близко бъдеще електроенергията 
като първичен енергиен източник 
ще се използва за транзакции и 
задвижване не само в 
железопътния транспорт и за 
леките автомобили, но и в 
сферата на стопанските превозни 
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средства. Следователно, за да се 
избегнат нарушения на 
конкуренцията, минималните 
данъчни ставки за облагане на 
елекроенергия, използвана за 
системи за задвижване, трябва да 
се приспособят към минималните 
ставки за моторно гориво 
съгласно член 7, алинея 1. 
Следователно минималните 
данъчни ставки за 
електроенергията, използвана за 
задвижване на моторни превозни 
средства, трябва да се изравнят с 
минималните данъчни ставки за 
газьола като моторно гориво.

Or. de

Изменение 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно 
облагане ще продължат да имат 
въздействията, заради които са били 
въведени. Тъй като обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане 
допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, пазарната 
цена на квотите за емисии следва да 
бъде внимателно проследявана при 
периодичното преразглеждане на 
директивата от страна на 
Комисията. Би следвало 
минималните нива на обичайното 
облагане на енергопотреблението 
периодично да бъдат автоматично 
актуализирани на база изменението 
на реалната им стойност, така че да 
бъде запазено сегашното ниво на 

заличава се
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хармонизиране на ставките; с оглед 
да се намали инфлационният натиск, 
произтичащ от цените на 
енергийните и хранителните 
продукти, тази актуализация трябва 
да се прави въз основа на промените в 
общия за целия ЕС хармонизиран 
индекс на потребителските цени, 
невключващ енергийните продукти и 
непреработените храни, който се 
публикува от Евростат.

Or. en

Изменение 53
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно облагане 
ще продължат да имат въздействията, 
заради които са били въведени. Тъй като 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, пазарната цена 
на квотите за емисии следва да бъде 
внимателно проследявана при 
периодичното преразглеждане на 
директивата от страна на Комисията. Би 
следвало минималните нива на 
обичайното облагане на 
енергопотреблението периодично да 
бъдат автоматично актуализирани 
на база изменението на реалната им 
стойност, така че да бъде запазено 
сегашното ниво на хармонизиране на 
ставките; с оглед да се намали 
инфлационният натиск, произтичащ 
от цените на енергийните и 
хранителните продукти, тази 
актуализация трябва да се прави въз 
основа на промените в общия за целия 

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно облагане 
ще продължат да имат въздействията, 
заради които са били въведени. Тъй като 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, пазарната цена 
на квотите за емисии следва да бъде 
внимателно проследявана при 
периодичното преразглеждане на 
директивата от страна на Комисията.
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ЕС хармонизиран индекс на 
потребителските цени, невключващ 
енергийните продукти и 
непреработените храни, който се 
публикува от Евростат.

Or. en

Изменение 54
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно облагане 
ще продължат да имат въздействията, 
заради които са били въведени. Тъй 
като обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане допълва действието 
на Директива 2003/87/ЕО, пазарната 
цена на квотите за емисии следва да 
бъде внимателно проследявана при 
периодичното преразглеждане на 
директивата от страна на 
Комисията. Би следвало минималните
нива на обичайното облагане на 
енергопотреблението периодично да 
бъдат автоматично актуализирани на 
база изменението на реалната им 
стойност, така че да бъде запазено 
сегашното ниво на хармонизиране на 
ставките; с оглед да се намали 
инфлационният натиск, произтичащ от 
цените на енергийните и хранителните 
продукти, тази актуализация трябва 
да се прави въз основа на промените в 
общия за целия ЕС хармонизиран 
индекс на потребителските цени, 
невключващ енергийните продукти и 
непреработените храни, който се 
публикува от Евростат.

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно облагане 
ще продължат да имат въздействията, 
заради които са били въведени. Би 
следвало минималните нива както на 
обичайното облагане на 
енергопотреблението, така и на 
обвързаното с емисиите на CO2
облагане, периодично да бъдат 
автоматично актуализирани на база 
изменението на реалната им стойност; с 
оглед да се намали инфлационният 
натиск, произтичащ от цените на 
енергийните и хранителните продукти, 
тези актуализации трябва да се 
правят въз основа на промените в 
общия за целия ЕС хармонизиран 
индекс на потребителските цени, 
невключващ енергийните продукти и 
непреработените храни, който се 
публикува от Евростат. Въпреки това, 
тъй като обвързаното с емисиите на 
CO2 облагане допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, минималното 
ниво на обвързаното с емисиите на 
CO2 облагане следва, ако и когато 
пазарната цена на квотите за емисии 
е по-висока от реалната стойност на 
базисното ниво на CO2, да се 
актуализира спрямо тази цена. Освен 
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това, ако целите на Съюза за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове бъдат повишени, базисното 
ниво на CO2 следва да се приведе в 
съответствие с новите цели.

Or. en

Обосновка

Към частта за CO2 също следва да се приложи индексация с цел гарантиране, че 
минималната ставка за CO2 не е лишена от практически смисъл. Тъй като избраният 
индекс изключва енергийни продукти, проблемите с инфлацията са избегнати. Освен 
това, следва да се създаде равнопоставеност от гледна точка на CO2 между 
енергийното данъчно облагане и Европейската схема за търговия с емисии чрез тясно 
обвързване на минималната ставка в настоящата директива с ценовия сигнал на 
Европейската схема за търговия с емисии. По този начин се установяват предвидими 
и справедливи стимули за справяне с емисиите на CO2 във всички сектори на 
обществото.

Изменение 55
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно облагане 
ще продължат да имат въздействията, 
заради които са били въведени. Тъй като 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, пазарната цена 
на квотите за емисии следва да бъде 
внимателно проследявана при 
периодичното преразглеждане на 
директивата от страна на Комисията. Би 
следвало минималните нива на 
обичайното облагане на 
енергопотреблението периодично да 
бъдат автоматично актуализирани на 
база изменението на реалната им 
стойност, така че да бъде запазено 
сегашното ниво на хармонизиране на 

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно облагане 
ще продължат да имат въздействията, 
заради които са били въведени. Тъй като 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, пазарната цена 
на квотите за емисии следва да бъде 
внимателно проследявана при 
периодичното преразглеждане на 
директивата от страна на Комисията. Би 
следвало минималните нива на 
обичайното облагане на 
енергопотреблението периодично да 
бъдат преоценявани от Съвета след 
консултация с Комисията, 
Парламента и съответните 
заинтересовани страни на база 
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ставките; с оглед да се намали 
инфлационният натиск, произтичащ от 
цените на енергийните и хранителните 
продукти, тази актуализация трябва да 
се прави въз основа на промените в 
общия за целия ЕС хармонизиран 
индекс на потребителските цени, 
невключващ енергийните продукти и 
непреработените храни, който се 
публикува от Евростат.

изменението на реалната им стойност; с 
оглед да се намали инфлационният 
натиск, произтичащ от цените на 
енергийните и хранителните продукти, 
тази редовна преоценка трябва да се 
прави въз основа на промените в общия 
за целия ЕС хармонизиран индекс на 
потребителските цени, невключващ 
енергийните продукти и 
непреработените храни, който се 
публикува от Евростат.

Or. en

Изменение 56
Bernd Lange

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно 
облагане ще продължат да имат 
въздействията, заради които са били 
въведени. Тъй като обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане 
допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, пазарната 
цена на квотите за емисии следва 
да бъде внимателно проследявана
при периодичното преразглеждане 
на директивата от страна на 
Комисията. Би следвало 
минималните нива на обичайното 
облагане на енергопотреблението 
периодично да бъдат автоматично 
актуализирани на база изменението 
на реалната им стойност, така че да 
бъде запазено сегашното ниво на 
хармонизиране на ставките; с оглед 
да се намали инфлационният 
натиск, произтичащ от цените на 
енергийните и хранителните 
продукти, тази актуализация трябва 

(11) Следва да се осигури, че 
минималните нива на данъчно 
облагане ще продължат да имат 
въздействията, заради които са били 
въведени. Тъй като обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане 
допълва действието на 
Директива 2003/87/ЕО, то 
критерий за определянето му при 
периодичното преразглеждане на 
директивата от страна на Комисията 
следва да бъде развитието на 
реалната пазарна цена на 
квотите за емисии. Би следвало 
минималните нива на обичайното 
облагане на енергопотреблението 
периодично да бъдат автоматично 
актуализирани на база изменението 
на реалната им стойност, така че да 
бъде запазено сегашното ниво на 
хармонизиране на ставките; с оглед 
да се намали инфлационният 
натиск, произтичащ от цените на 
енергийните и хранителните 
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да се прави въз основа на промените 
в общия за целия ЕС хармонизиран 
индекс на потребителските цени, 
невключващ енергийните продукти 
и непреработените храни, който се 
публикува от Евростат.

продукти, тази актуализация трябва 
да се прави въз основа на промените 
в общия за целия ЕС хармонизиран 
индекс на потребителските цени, 
невключващ енергийните продукти 
и непреработените храни, който се 
публикува от Евростат.

Or. de

Изменение 57
Bernd Lange

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За да се отговори на 
комплексното естество на 
изискванията към двата 
компонента на новата система -
енергийно данъчно облагане и 
данъчно облагане, обвързано с 
емисиите на СО2 - трябва да се 
гарантира администриране на 
всички равнища с прозрачни и 
еднозначни правила и в интерес на 
всички потребители.

Or. de

Изменение 58
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По отношение на моторните 
горива, по-благоприятното 
минимално ниво на данъчно облагане 
на газьола (едно гориво, което 

заличава се
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първоначално е било използвано главно 
за стопански цели и във връзка с това 
традиционно се облага с по-ниска 
ставка) изкривява пазарната среда по 
отношение на бензина, който е 
основното конкурентно гориво. Във 
връзка с това, с текста в член 7 от 
Директива 2003/96/ЕО са направени 
първите стъпки за постепенно 
сближаване с минималното ниво на 
данъчно облагане на бензина. 
Необходимо е това сближаване да 
бъде цялостно реализирано и 
постепенно да се върви към еднакво 
ниво на данъчно облагане на газьола и 
бензина.

Or. fi

Изменение 59
Riikka Manner

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По отношение на моторните горива, 
по-благоприятното минимално ниво на 
данъчно облагане на газьола (едно 
гориво, което първоначално е било 
използвано главно за стопански цели и 
във връзка с това традиционно се облага 
с по-ниска ставка) изкривява пазарната 
среда по отношение на бензина, който е 
основното конкурентно гориво. Във 
връзка с това, с текста в член 7 от 
Директива 2003/96/ЕО са направени 
първите стъпки за постепенно 
сближаване с минималното ниво на 
данъчно облагане на бензина.
Необходимо е това сближаване да 
бъде цялостно реализирано и 
постепенно да се върви към еднакво 
ниво на данъчно облагане на газьола и 

(12) По отношение на моторните горива, 
по-благоприятното минимално ниво на 
данъчно облагане на газьола (едно 
гориво, което първоначално е било 
използвано главно за стопански цели и 
във връзка с това традиционно се облага 
с по-ниска ставка) изкривява пазарната 
среда по отношение на бензина, който е 
основното конкурентно гориво. Във 
връзка с това, с текста в член 7 от 
Директива 2003/96/ЕО са направени 
първите стъпки за постепенно 
сближаване с минималното ниво на 
данъчно облагане на бензина.
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бензина.

Or. en

Обосновка

Газьолът продължава да бъде важно гориво за предприятията. Ако данъчните 
ставки бъдат съгласувани, цената на газьола ще се повиши в много държави-членки. 
Няма да бъде правилно чрез съгласуване на минималните ставки на данъка върху 
бензина и газьола да се отслаби конкурентоспособността например на 
транспортната индустрия.

Изменение 60
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По отношение на моторните горива, 
по-благоприятното минимално ниво на 
данъчно облагане на газьола (едно 
гориво, което първоначално е било 
използвано главно за стопански цели и 
във връзка с това традиционно се облага 
с по-ниска ставка) изкривява пазарната 
среда по отношение на бензина, който е 
основното конкурентно гориво. Във 
връзка с това, с текста в член 7 от 
Директива 2003/96/ЕО са направени 
първите стъпки за постепенно 
сближаване с минималното ниво на 
данъчно облагане на бензина. 
Необходимо е това сближаване да бъде 
цялостно реализирано и постепенно да 
се върви към еднакво ниво на данъчно 
облагане на газьола и бензина.

(12) По отношение на моторните горива, 
по-благоприятното минимално ниво на 
данъчно облагане на газьола (едно 
гориво, което първоначално е било 
използвано главно за стопански цели и 
във връзка с това традиционно се облага 
с по-ниска ставка) изкривява пазарната 
среда по отношение на бензина, който е 
основното конкурентно гориво. Във 
връзка с това, с текста в член 7 от 
Директива 2003/96/ЕО са направени 
първите стъпки за постепенно 
сближаване с минималното ниво на 
данъчно облагане на бензина. 
Необходимо е това сближаване да бъде 
цялостно реализирано и постепенно да 
се върви към еднакво ниво на данъчно 
облагане на газьола и бензина. Въпреки 
това следва да се предвидят преходни 
периоди с цел улесняване на 
транспонирането на настоящата 
директива в съответното 
национално законодателство на 
държавите-членки.

Or. en
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Изменение 61
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По отношение на моторните горива, 
по-благоприятното минимално ниво на 
данъчно облагане на газьола (едно 
гориво, което първоначално е било 
използвано главно за стопански цели и 
във връзка с това традиционно се облага 
с по-ниска ставка) изкривява пазарната 
среда по отношение на бензина, който е 
основното конкурентно гориво. Във 
връзка с това, с текста в член 7 от 
Директива 2003/96/ЕО са направени 
първите стъпки за постепенно 
сближаване с минималното ниво на 
данъчно облагане на бензина. 
Необходимо е това сближаване да бъде 
цялостно реализирано и постепенно да 
се върви към еднакво ниво на данъчно 
облагане на газьола и бензина.

(12) По отношение на моторните горива, 
по-благоприятното минимално ниво на 
данъчно облагане на газьола (едно 
гориво, което първоначално е било 
използвано главно за стопански цели и 
във връзка с това традиционно се облага 
с по-ниска ставка) би могло да се 
разглежда като изкривяващо
пазарната среда по отношение на 
бензина, който е основното конкурентно 
гориво. Във връзка с това, с текста в 
член 7 от Директива 2003/96/ЕО са 
направени първите стъпки за 
постепенно сближаване с минималното 
ниво на данъчно облагане на бензина. 
Разумно е това сближаване да бъде 
цялостно реализирано и постепенно да 
се върви към еднакво ниво на данъчно 
облагане на газьола и бензина.

Or. en

Обосновка

Този текст следва да бъде малко по-подробен.

Изменение 62
Bernd Lange

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Прилагането на новата 
данъчна структура е свързано с 
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повишаване на данъчната ставка 
за дизеловото гориво спрямо 
бензина. Това може да 
представлява заплаха както за 
приоритетите в сферата на 
европейската автомобилна 
промишленост за чисти, 
енергийно ефективни 
конвенционални двигатели с 
вътрешно горене, така и за 
постигане на целите на ЕС за 
намаляване на емисиите на CO2 в 
сектора на леките автомобили, 
тъй като пределно допустимите 
стойности на CO2 могат да 
бъдат достигнати единствено ако 
достатъчен брой превозни 
средства се задвижват с 
дизеловото гориво. Тук трябва да 
се вземат съответни гъвкави 
мерки, за да не бъдат застрашени 
конкурентоспособността и 
стратегията за намаляване на 
емисиите на CO2 в автомобилния 
сектор. Данъците за покупка и 
регистрация на леки автомобили 
и годишният данък за 
притежание на лек автомобил 
трябва да се хармонизират и да 
съответстват единствено на 
емисиите на CO2 на превозните 
средства.

Or. de

Изменение 63
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Що се отнася до 
възможността на държавите-
членки да поддържат по-ниско 

(13) Облагането на моторните 
горива, свързано с енергийната им 
стойност, което води до различни 
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ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на 
газьола като моторно гориво, една 
подобна разпоредба вече не би била 
съвместима с изискването за 
подобряване на енергийната 
ефективност и за вземане на 
мерки срещу все по-голямото 
въздействие на транспорта върху 
околната среда, и затова тази 
разпоредба следва да отпадне. С 
текста на член 9, параграф 2 от 
Директива 2003/96/ЕО се дава 
възможност на някои държави-
членки да прилагат намалена 
данъчна ставка за газьола, 
използван за отоплителни цели. 
Тази разпоредба вече не е 
съвместима с доброто 
функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя 
следва да отпадне.

данъчни ставки при бензина и 
газьола, следва да се отнася 
единствено за минималните 
данъчни ставки. Държавите-
членки трябва да бъдат оставени 
самостоятелно да определят 
данъчните ставки за бензина и 
газьола в рамките на своето 
суверенно национално право да 
събират и определят данъците, 
при положение че с това не се 
занижават минималните 
данъчни ставки, определени в 
директивата. По същия начин 
държавите-членки трябва да 
могат да налагат различни 
данъчни ставки върху газьола, 
използван за частни и стопански
цели. Конкуренцията между 
газьола и бензина като 
задвижващо гориво е без значение 
в сферата на стопанските 
моторни превозни средства, тъй 
като всички стопански моторни 
превозни средства са оборудвани с 
дизелови двигатели и няма 
възможност в бъдеще да бъдат 
заменени с бензинови. 
Стопанските моторни превозни 
средства в сферата на 
стопанския превоз на товари вече 
плащат пътни такси, които 
зависят от времето и 
разстоянието, за причинените от 
тях инфраструктурни разходи.
По тази причина е оправдано да се 
остави на държавите-членки 
правото да облагат по-ниско 
използвания за стопански цели 
газьол за дадени видове стопански 
моторни превозни средства, в 
сравнение с газьола, който се 
използва за нестопански цели. 
При това минималните данъчни 
ставки за газьола като моторно 
гориво в никакъв случай не бива да 
се занижават посредством 
националните данъчни ставки и 
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за дизела, използван за стопански 
цели.

Or. de

Изменение 64
Riikka Manner

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Що се отнася до възможността
на държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била 
съвместима с изискването за 
подобряване на енергийната 
ефективност и за вземане на мерки 
срещу все по-голямото въздействие на 
транспорта върху околната среда, и 
затова тази разпоредба следва да 
отпадне. С текста на член 9, параграф 2 
от Директива 2003/96/ЕО се дава 
възможност на някои държави-членки 
да прилагат намалена данъчна ставка за 
газьола, използван за отоплителни цели. 
Тази разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

(13) Възможността на държавите-
членки да поддържат по-ниско ниво на 
данъчно облагане на стопанското в 
сравнение с нестопанското използване 
на газьола като моторно гориво ще бъде 
запазена. С текста на член 9, параграф 2 
от Директива 2003/96/ЕО се дава 
възможност на някои държави-членки 
да прилагат намалена данъчна ставка за 
газьола, използван за отоплителни цели. 
Тази разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

Or. en

Обосновка

Възможността държавите-членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане 
на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно 
гориво следва да бъде запазена, тъй като все още няма алтернативно гориво, което 
да бъде използвано в търговския транспорт.
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Изменение 65
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Що се отнася до възможността на 
държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била съвместима 
с изискването за подобряване на 
енергийната ефективност и за вземане 
на мерки срещу все по-голямото 
въздействие на транспорта върху 
околната среда, и затова тази 
разпоредба следва да отпадне. С текста 
на член 9, параграф 2 от Директива 
2003/96/ЕО се дава възможност на 
някои държави-членки да прилагат 
намалена данъчна ставка за газьола, 
използван за отоплителни цели. Тази 
разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

(13) Що се отнася до възможността на 
държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била съвместима 
с изискването за подобряване на 
енергийната ефективност и за вземане 
на мерки срещу все по-голямото 
въздействие на транспорта върху 
околната среда, и затова тази 
разпоредба следва да отпадне. За да се 
даде на транспортните дружества 
възможността да се адаптират към 
новите правила, следва да се въведе 
преходен период с продължителност 
до 2023 г. С текста на член 9, параграф 2 
от Директива 2003/96/ЕО се дава 
възможност на някои държави-членки 
да прилагат намалена данъчна ставка за 
газьола, използван за отоплителни цели. 
Тази разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

Or. nl

Изменение 66
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Що се отнася до възможността на 
държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била съвместима 
с изискването за подобряване на 
енергийната ефективност и за вземане 
на мерки срещу все по-голямото 
въздействие на транспорта върху 
околната среда, и затова тази 
разпоредба следва да отпадне. С текста 
на член 9, параграф 2 от Директива 
2003/96/ЕО се дава възможност на 
някои държави-членки да прилагат 
намалена данъчна ставка за газьола, 
използван за отоплителни цели. Тази 
разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

(13) Що се отнася до възможността на 
държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била съвместима 
с изискването за подобряване на 
енергийната ефективност и за вземане 
на мерки срещу все по-голямото 
въздействие на транспорта върху 
околната среда, и затова тази 
разпоредба следва да отпадне. За да се 
постигне справедливост и за да може 
да се гарантират равни условия за 
различните видове товарен 
транспорт, използващи моторни 
горива, тези горива и другите 
енергийни продукти, използвани във 
въздушния и морския транспорт, 
следва да бъдат съответно облагани с 
данък. С текста на член 9, параграф 2 от 
Директива 2003/96/ЕО се дава 
възможност на някои държави-членки 
да прилагат намалена данъчна ставка за 
газьола, използван за отоплителни цели. 
Тази разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да облагат с данък енергийните продукти, 
използвани във въздухоплавателните и мореплавателни дейности.

Изменение 67
Sari Essayah
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Що се отнася до възможността
на държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била 
съвместима с изискването за 
подобряване на енергийната 
ефективност и за вземане на мерки 
срещу все по-голямото въздействие на 
транспорта върху околната среда, и 
затова тази разпоредба следва да
отпадне. С текста на член 9, параграф 2 
от Директива 2003/96/ЕО се дава 
възможност на някои държави-членки 
да прилагат намалена данъчна ставка за 
газьола, използван за отоплителни цели. 
Тази разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

(13) Възможността на държавите-
членки да поддържат по-ниско ниво на 
данъчно облагане на стопанското в 
сравнение с нестопанското използване 
на газьола като моторно гориво е важна 
от икономическа гледна точка, тъй 
като разходите за транспорт 
съставляват съществена част от 
стопанските разходи, особено в 
държавите, където разстоянията са 
дълги, и затова тази разпоредба следва 
да остане в сила. С текста на член 9, 
параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се 
дава възможност на някои държави-
членки да прилагат намалена данъчна 
ставка за газьола, използван за 
отоплителни цели. Тази разпоредба вече 
не е съвместима с доброто 
функциониране на вътрешния пазар и с 
по-генералните цели на Договора. По 
тази причина тя следва да отпадне.

Or. fi

Изменение 68
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съществува необходимост да се 
ограничи потенциалното ценово 
въздействие на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане в 
тези сектори или подсектори, за 
които се смята, че са изложени на 

заличава се
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значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии по смисъла на член 
10а, параграф 13 от 
Директива 2003/87/ЕО. Следователно, 
необходимо е да се предвидят 
съответните преходни мерки, като в 
същото време се поддържа 
екологичната ефективност на 
обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Ограниченият брой сектори и инсталации, засегнати от изместване на въглеродни 
емисии, всъщност не оправдава това решение. Държавите-членки следва да 
компенсират чрез държавни помощи всеки доказан риск от въглеродни емисии за 
енергоемките промишлени сектори в резултат от енергийното данъчно облагане.

Изменение 69
Bernd Lange

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съществува необходимост да се 
ограничи потенциалното ценово 
въздействие на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно 
облагане в тези сектори или 
подсектори, за които се смята, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии 
по смисъла на член 10а, параграф 
13 от Директива 2003/87/ЕО. 
Следователно, необходимо е да се 
предвидят съответните преходни
мерки, като в същото време се 
поддържа екологичната 
ефективност на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане.

(14) Съществува необходимост да се 
ограничи потенциалното ценово 
въздействие на данъчната 
структура в тези сектори или 
подсектори, за които се смята, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване. Следователно, 
необходимо е да се предвидят 
съответните мерки, като в същото 
време се поддържа екологичната 
ефективност на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане.

Or. de
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Изменение 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съществува необходимост да се 
ограничи потенциалното ценово 
въздействие на обвързаното с емисиите 
на СО2 данъчно облагане в тези сектори 
или подсектори, за които се смята, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии по 
смисъла на член 10а, параграф 13 от 
Директива 2003/87/ЕО. Следователно, 
необходимо е да се предвидят 
съответните преходни мерки, като в 
същото време се поддържа 
екологичната ефективност на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане.

(14) Съществува необходимост да се 
ограничи потенциалното ценово 
въздействие на опцията за обвързано с 
емисиите на СО2 данъчно облагане в 
тези сектори или подсектори, за които 
се смята, че са изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии по смисъла на член 10а, 
параграф 13 от Директива 2003/87/ЕО. 
Следователно, необходимо е да се 
предвидят съответните преходни мерки, 
като в същото време се поддържа 
екологичната ефективност на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане.

Or. en

Изменение 71
Werner Langen

Предложение за директива
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Каквото и да било 
преструктуриране на данъчното 
облагане на енергията трябва да 
гарантира, че секторите, които 
не попадат в схемата за търговия 
с емисии, не са дискриминирани в 
сравнение с областите, обхванати 
от тази система.

Or. de
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Изменение 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО 
дава възможност за прилагане в някои 
случаи на диференцирани данъчни 
ставки. От друга страна, обаче, за да 
се осигури последователност на 
ценовия сигнал за емисиите на СО2, 
възможността на държавите-членки 
да въвеждат диференциация на 
националните данъчни ставки следва 
да бъде ограничена, така че да може 
да се прилага само при обичайното 
данъчно облагане на 
енергопотреблението. Също така, 
възможността да се прилага по-ниско 
ниво на данъчно облагане на 
използваните от таксита моторни горива
вече не е съвместима с целта на 
политиките за насърчаване на 
алтернативните горива и 
енергоносители и за използване на 
екологично по-чисти превозни средства 
в градския транспорт, поради което тази 
възможност следва да отпадне.

(15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО 
дава възможност за прилагане в някои 
случаи на диференцирани данъчни 
ставки. Също така, възможността да се 
прилага по-ниско ниво на данъчно 
облагане на използваните от таксита 
моторни горива вече не е съвместима с 
целта на политиките за насърчаване на 
алтернативните горива и 
енергоносители и за използване на 
екологично по-чисти превозни средства 
в градския транспорт, поради което тази 
възможност следва да отпадне.

Or. en

Изменение 73
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО 
дава възможност за прилагане в някои 

(15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО 
дава възможност за прилагане в някои 



PE475.931v01-00 50/166 AM\883480BG.doc

BG

случаи на диференцирани данъчни 
ставки. От друга страна, обаче, за да се 
осигури последователност на ценовия 
сигнал за емисиите на СО2, 
възможността на държавите-членки да 
въвеждат диференциация на 
националните данъчни ставки следва да 
бъде ограничена, така че да може да се 
прилага само при обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението. Също 
така, възможността да се прилага по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
използваните от таксита моторни горива 
вече не е съвместима с целта на 
политиките за насърчаване на 
алтернативните горива и 
енергоносители и за използване на 
екологично по-чисти превозни средства 
в градския транспорт, поради което тази 
възможност следва да отпадне.

случаи на диференцирани данъчни 
ставки. От друга страна, обаче, за да се 
осигури последователност на ценовия 
сигнал за емисиите на СО2, 
възможността на държавите-членки да 
въвеждат диференциация на 
националните данъчни ставки следва да 
бъде ограничена, така че да може да се 
прилага само при обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението. Също 
така, възможността да се прилага по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
използваните от таксита моторни 
горива, произведени от петрол, вече не 
е съвместима с целта на политиките за 
насърчаване на алтернативните горива и 
енергоносители и за използване на 
екологично по-чисти превозни средства 
в градския транспорт, поради което тази 
възможност следва да отпадне.

Or. en

Обосновка

Природният газ/биометанът е алтернативата на горивата, произведени от петрол, и 
има изключително ниски емисии на токсични или канцерогенни вещества, почти нулеви 
емисии на прахови частици, нулеви емисии на реактивни въглеводороди, намалени 
емисии на NOx, както и по-ниски нива на шума, което го прави идеално моторно 
гориво в градска среда. В доклада на експертната група по бъдещи транспортни 
горива от 25 януари 2011 г. се посочва, че метанът следва да се насърчава като едно 
от основните алтернативни горива в градския транспорт.

Изменение 74
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Тъй като въвеждането на 
електрически и хибридни автомобили 
ще бъде от ключово значение за 
облекчаване на зависимостта от 
невъзобновяемите горива в 
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транспортния сектор, държавите-
членки следва да имат 
възможността за ограничен период 
от време да прилагат освобождаване 
от облагане или намаляване на 
нивата на облагане на 
електричеството, използвано за 
зареждане на такива превозни 
средства.

Or. en

Обосновка

Електрифицирането е важен елемент в процеса на придаване на устойчивост на 
транспортния сектор. Тъй като общото въздействие на емисиите на тези превозни 
средства е тясно свързано с чистотата на входящото електричество, те не са 
непременно екологосъобразни във всички държави-членки в краткосрочен план. 
Въпреки това, в дългосрочен план тези много ефективни технологии проправят път за 
създаването на истински устойчиви транспортни системи.

Изменение 75
Rovana Plumb

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освобождаването от данъчно 
облагане или данъчните намаления в 
полза на домакинства и 
благотворителни организации биха 
могли да представляват част от 
формулирани от държавите-членки 
социални мерки. Възможността да се 
въвеждат такива освобождавания или 
намаления би следвало, по причини 
свързани с еднаквото третиране на 
енергоносителите, да бъде разширена по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани като отоплителни 
горива, както и на електроенергията. 
Подобни освобождавания и намаления 
следва да могат да се прилагат само за 
нестопански дейности, за да се осигури, 

(17) Освобождаването от данъчно 
облагане или данъчните намаления в 
полза на домакинства и 
благотворителни организации следва да 
представляват част от формулирани от 
държавите-членки стабилни и 
всеобхватни социални мерки. 
Възможността да се въвеждат такива 
освобождавания или намаления би 
следвало, по причини свързани с 
еднаквото третиране на 
енергоносителите, да бъде разширена по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани като отоплителни 
горива, както и на електроенергията. 
Подобни освобождавания и намаления 
следва да могат да се прилагат само за 
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че тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар ще остане с ограничен 
характер.

нестопански дейности, за да се осигури, 
че тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар ще остане с ограничен 
характер.

Or. en

Обосновка

Социалният аспект е от ключово значение, когато се отнася за законодателство в 
областта на енергийния сектор. Следва ясно да се подчертае, че в контекста на 
директивата държавите-членки са отговорни за предприемане на действия за 
подпомагане на домакинствата, живеещи в условия на или изложени на риск от 
енергийна бедност.

Изменение 76
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освобождаването от данъчно 
облагане или данъчните намаления в 
полза на домакинства и 
благотворителни организации биха 
могли да представляват част от 
формулирани от държавите-членки 
социални мерки. Възможността да се 
въвеждат такива освобождавания или 
намаления би следвало, по причини 
свързани с еднаквото третиране на 
енергоносителите, да бъде разширена 
по отношение на всички енергийни 
продукти, използвани като 
отоплителни горива, както и на 
електроенергията. Подобни 
освобождавания и намаления следва 
да могат да се прилагат само за 
нестопански дейности, за да се 
осигури, че тяхното въздействие 
върху вътрешния пазар ще остане с 
ограничен характер.

(17) Освобождаването от данъчно 
облагане или данъчните намаления в 
полза на домакинства и 
благотворителни организации 
предотвратяват излъчването на 
правилен ценови сигнал. В интерес на 
по-голяма енергийна ефективност и 
намаляване на емисиите, тези 
освобождавания или намаления вече 
няма да бъдат желателни след 
изтичане на преходен период. 
Желателно е, след получаване на 
ценови сигнал, държавите-членки да 
подпомагат домакинства с ниски 
доходи или благотворителни 
организации по социални причини. По 
този начин по-високите енергийни 
разходи за тази целева група могат да 
бъдат компенсирани посредством 
допълнителни социални мерки.

Or. nl
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Изменение 77
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освобождаването от данъчно 
облагане или данъчните намаления в 
полза на домакинства и 
благотворителни организации биха
могли да представляват част от 
формулирани от държавите-членки 
социални мерки. Възможността да се 
въвеждат такива освобождавания 
или намаления би следвало, по 
причини свързани с еднаквото 
третиране на енергоносителите, да 
бъде разширена по отношение на 
всички енергийни продукти, 
използвани като отоплителни горива, 
както и на електроенергията.
Подобни освобождавания и намаления 
следва да могат да се прилагат само 
за нестопански дейности, за да се 
осигури, че тяхното въздействие 
върху вътрешния пазар ще остане с 
ограничен характер.

(17) Освобождаването от данъчно 
облагане или данъчните намаления в 
полза на домакинства и 
благотворителни организации биха
означавали да се изгуби важен стимул 
за намаляване на сметките за енергия 
и използването на енергия. 
Получените от енергийно данъчно 
облагане приходи следва да бъдат 
използвани за защита на лицата с 
ниски доходи и на тези, които са 
особено уязвими, или за схеми за 
ремонт на социални жилища или на 
домовете на тези, които страдат от 
енергийна бедност. Вече в редица 
държави-членки по-високите разходи 
за отопление биват компенсирани 
чрез увеличаване на социалните 
помощи или чрез допълнителни 
социални мерки. Държавите-членки 
следва да бъдат задължени да 
докладват на Комисията относно 
предприетите от тях действия за 
защита на хората с ниски доходи.

Or. en

Обосновка

Освобождаването на всички домакинства ще отслаби стимулите за спестяване на 
електроенергия и също така ще стимулира избягването на развитието на по-
ефикасни решения за централно отопление, като по този начин се изкривява СТЕ на 
ЕС. Приходите от енергийните данъци следва да се използват за подкрепа на по-
бедните групи от обществото и за подкрепа на мерки за спестяване на 
електроенергия.
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Изменение 78
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Освобождаването от данъчно 
облагане или данъчните намаления в 
полза на домакинства и 
благотворителни организации биха 
могли да представляват част от 
формулирани от държавите-членки 
социални мерки. Възможността да се 
въвеждат такива освобождавания или 
намаления би следвало, по причини 
свързани с еднаквото третиране на 
енергоносителите, да бъде разширена 
по отношение на всички енергийни 
продукти, използвани като 
отоплителни горива, както и на 
електроенергията. Подобни 
освобождавания и намаления следва 
да могат да се прилагат само за 
нестопански дейности, за да се 
осигури, че тяхното въздействие 
върху вътрешния пазар ще остане с 
ограничен характер.

(17) С оглед установяването на 
правилните стимули за инвестиции в 
икономия на енергия и по-голяма 
енергийна ефективност възможността 
в член 15 да се въвеждат 
освобождавания или намаления за 
домакинства и благотворителни 
организации би следвало да отпадне 
след продължителен период на 
поетапно премахване. В държавите-
членки, където това има отражение 
върху цените на енергията, 
домакинствата с ниски доходи и 
благотворителните организации 
следва да получат компенсация под 
формата на стабилни и всеобхватни 
социални мерки.

Or. en

Обосновка

Освобождаването в текущия му обхват – без добавяне на газьол за отоплителни цели 
– следва да се премахне в дългосрочен план за повишаване на стимулите за икономия 
на енергия и енергийна ефективност. В същото време, домакинствата с ниски доходи 
и благотворителните организации следва да получат компенсация под формата на 
социални мерки. Когато бъде приложено – освобождаването намалява ценовия 
натиск – като ясно обезсърчава инвестициите в, например, саниране на жилища и 
централно отопление – и по този начин прави домакинствата твърде пасивни от 
гледна точка на ограничаването на потреблението на енергия.

Изменение 79
Leonardo Domenici
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на използването 
на втечнен нефтен газ (LPG) и на 
природен газ като транспортни 
горива вече не са оправдани данъчните 
облекчения под формата на по-ниски 
минимални нива на обичайното 
данъчно облагане на 
енергопотреблението, както и 
възможността за освобождаване на 
тези енергийни продукти от данъчно 
облагане, особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно 
тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план.

заличава се

Or. it

Обосновка

Автоматичната връзка между начисляването на по-високи данъчни ставки върху 
втечнения нефтен газ и метана за употреба от моторни превозни средства и 
увеличаването на пазарния дял на възобновяемите енергийни източници има 
недостатъчна техническа или пазарна обосновка. Дори в държави-членки, в които 
има устойчиви традиции в употребата на газ като гориво за моторни превозни 
средства, използването на биогорива нараства стабилно в съответствие със 
задълженията, установени в Директивата за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета).

Изменение 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на използването 
на втечнен нефтен газ (LPG) и на 

заличава се
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природен газ като транспортни 
горива вече не са оправдани данъчните 
облекчения под формата на по-ниски 
минимални нива на обичайното 
данъчно облагане на 
енергопотреблението, както и 
възможността за освобождаване на 
тези енергийни продукти от данъчно 
облагане, особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно 
тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план.

Or. en

Изменение 81
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на използването на 
втечнен нефтен газ (LPG) и на природен 
газ като транспортни горива вече не са 
оправдани данъчните облекчения под 
формата на по-ниски минимални нива 
на обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението, както и 
възможността за освобождаване на тези
енергийни продукти от данъчно 
облагане, особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно 
тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план.

(18) По отношение на използването на 
втечнен нефтен газ (LPG) като моторно 
гориво вече не са оправдани данъчните 
облекчения под формата на по-ниски 
минимални нива на обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението, както 
и възможността за освобождаване на 
този енергиен продукт от данъчно 
облагане, особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно 
тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план. По 
отношение на използването на 
природен газ и биометан като 
моторни горива данъчните 
облекчения под формата на по-ниски 
минимални нива на данъчно облагане 
на общото енергопотребление или 
възможността за освобождаване на 
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този енергиен продукт от данъчно 
облагане следва да отпаднат едва след 
извършването до 2023 г. на оценка на 
изпълнението на настоящата 
директива относно равнището на 
данъчното облагане, приложимо за 
природния газ в автомобилния 
транспорт. Наред с другото, тази 
оценка следва да обърне внимание на 
напредъка в областта на 
наличността на природен газ и 
биометан, развитието на мрежата 
от станции за зареждане в Съюза, 
пазарния дял на транспортните 
средства в Съюза, използващи 
природен газ, иновациите и 
технологичното развитие на 
биометана като гориво в транспорта, 
реалния размер на минималното ниво 
на данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Развитието на биометана е свързано с това на превозните средства, използващи 
природен газ (Natural Gas Vehicles), и следователно с евентуално благоприятно 
данъчно третиране, позволяващо развитието на инфраструктура за зареждане с 
метан. Метанът, алтернатива на горивата, произведени от петрол, има много ниски 
емисии на NMHC, прахови частици и NOx, като подобрява качеството на въздуха в 
градовете и намалява същевременно шума и CO2. „Клаузата за преразглеждане“ е 
правилният законодателен инструмент за оценка на необходимостта от запазване на 
облекченото данъчно третиране на алтернативните горива.

Изменение 82
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на използването на 
втечнен нефтен газ (LPG) и на природен 
газ като транспортни горива вече не са 
оправдани данъчните облекчения под 

(18) По отношение на използването на 
втечнен нефтен газ (LPG) и на природен 
газ като транспортни горива не са 
оправдани в дългосрочен план
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формата на по-ниски минимални нива 
на обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението, както и 
възможността за освобождаване на тези 
енергийни продукти от данъчно 
облагане, особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно
тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план.

данъчните облекчения под формата на 
по-ниски минимални нива на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението, както и 
възможността за освобождаване на тези 
енергийни продукти от данъчно 
облагане и следователно тези данъчни 
облекчения следва да отпаднат.
Въпреки това, тъй като тези горива 
имат по-безвредно въздействие върху 
околната среда спрямо други фосилни 
горива и тъй като тяхната 
инфраструктура за разпространение 
би могла да бъде полезна при 
въвеждането на възобновяеми 
алтернативни горива, данъчните 
облекчения следва да бъдат 
премахнати поетапно.

Or. en

Обосновка

Въпреки, че втечненият нефтен газ и природният газ не са устойчиви енергийни 
решения, те са достойни елементи в енергийния микс в средносрочен план. Те 
произвеждат по-ниски емисии на CO2 и NOx от други фосилни горива. Също така –
тяхната инфраструктура би могла – по-специално по отношение на природния газ –
да улесни въвеждането на възобновяеми алтернативни горива. Поради това данъчни 
облекчения до 50 % следва да са разрешени до 2028 г., но единствено при условие че 
етапите на разгръщане на малки пазарни дялове все още продължават.

Изменение 83
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на използването на 
втечнен нефтен газ (LPG) и на природен 
газ като транспортни горива вече не са 
оправдани данъчните облекчения под 
формата на по-ниски минимални нива 
на обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението, както и 

(18) По отношение на използването на 
втечнен нефтен газ (LPG) и на природен 
газ като транспортни горива вече не са 
оправдани данъчните облекчения под 
формата на по-ниски минимални нива 
на обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението, както и 
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възможността за освобождаване на тези 
енергийни продукти от данъчно 
облагане, особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно 
тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план.

възможността за освобождаване на тези 
енергийни продукти от данъчно 
облагане, особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно 
тези данъчни облекчения следва 
постепенно да отпаднат.

Or. en

Изменение 84
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Настоящата директива има за 
цел да улесни постигането на 
всеобхватните цели на политиките 
на Съюза в областта на 
енергетиката и климата. 
Включването на въздухоплавателния 
сектор в схемата на ЕС за търговия с 
емисии чрез Директива 2008/101/EО 
отразява амбицията да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
този сектор. В случай че до 31 
декември 2011 г. не е постигнато 
международно споразумение, което да 
включва международните емисии от 
морското корабоплаване, Комисията 
следва да направи предложение за 
включване на подобни емисии в 
рамките на ангажимента на ЕС за 
намаляване на парниковите газове. 
Предоставянето на възможност на 
държавите-членки да облагат с данък 
енергийните продукти за 
транспорта, използвани в 
дейностите по въздухоплаване и 
морско корабоплаване, по същия
начин като за другите енергийни 
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продукти, е от съществено значение 
за създаването на равни условия и за 
енергийната независимост на ЕС и 
като стимул за подобрена енергийна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да облагат с данък енергийните продукти, 
използвани във въздухоплавателните и мореплавателни дейности.

Изменение 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Предложение за директива
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Настоящата директива има за 
цел да се улесни постигането на 
всеобхватните цели на политиките 
на ЕС в областта на енергетиката и 
климата. Включването на 
въздухоплавателния сектор в схемата 
на ЕС за търговия с емисии чрез 
Директива 2008/101/EО е отражение 
на амбицията да се намалят 
емисиите на парникови газове от 
този сектор. В случай че до 31 
декември 2011 г. не е постигнато 
международно споразумение, което да 
включва международните емисии от 
морското корабоплаване и да съдържа 
амбициозни цели за намаляване на 
емисиите, Комисията следва да 
направи предложение за включване на 
подобни емисии в рамките на 
ангажимента на ЕС за намаляване на 
парниковите газове. Облагането с 
данъци на енергийните продукти, 
използвани в дейностите по 
въздухоплаване и морско 
корабоплаване, по същия начин както
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и на другите енергийни продукти, е 
от съществено значение за 
енергийната независимост на ЕС и 
като стимул за енергийна 
ефективност. Трябва да се 
предприемат стъпки за гарантиране, 
че прилагането на тези мерки за 
данъчно облагане няма да бъде 
заплатено от потребителите, т.е. че 
разходите няма да им бъдат 
прехвърлени.

Or. en

Обосновка

Забраната държавите-членки да прилагат мерки за данъчно облагане на енергийни 
продукти, използвани в дейностите по въздухоплаване и морско корабоплаване, не е 
оправдана. При липсата на възможност да се прилагат мерки за данъчно облагане на 
енергийни продукти, използвани във въздухоплаването и корабоплаването, 
държавите-членки не са в състояние да изпълнят ангажиментите си към политиките 
на ЕС в областта на енергетиката и климата по икономически ефективен начин.

Изменение 86
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2003/96/ЕО задължава 
държавите-членки да освобождават от 
данъчно облагане горивата, използвани 
за корабоплаване във водите на ЕС, 
както и електроенергията, 
генерираната на борда на плавателни 
средства, включително когато са 
закотвени в пристанище. Също така, 
държавите-членки могат да разширят 
обхвата на това облекчено данъчно 
третиране и по отношение на 
вътрешните водни пътища. В някои 
пристанища съществува екологично по-
чиста алтернатива — за използване на 
генерирана на сушата електроенергия, 

(19) Директива 2003/96/ЕО задължава 
държавите-членки да освобождават от 
данъчно облагане горивата, използвани 
за неразвлекателно корабоплаване и 
въздухоплаване. Тази забрана не е в 
духа на общите екологични цели на 
Съюза, на принципа на субсидиарност 
или на целта за постигане на равни 
условия при енергийните данъци. По 
тази причина тя следва да отпадне. В 
същото време държавите-членки 
следва да получат възможността, в 
тези две области, да прилагат 
намалени или пълни освобождавания 
както за обичайното данъчно 
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която обаче подлежи на данъчно 
облагане. С оглед да се даде 
първоначален стимул за разработването 
и прилагането на тази технология, 
докато все още не е приета по-цялостна 
рамка по този въпрос, държавите-
членки би следвало да освобождават от 
енергийно данъчно облагане 
използването на електроенергия, 
подавана от сушата към закотвени в 
пристанища кораби. Това 
освобождаване следва да бъде въведено 
за достатъчно продължителен период, 
така че пристанищните оператори да не 
се откажат от необходимото 
инвестиране, но едновременно с това да 
е ограничено във времето — т.е. да бъде 
посочено, че неговото цялостно или 
частично запазване ще зависи от 
решение в съответен бъдещ момент.

облагане на енергопотреблението, 
така и за обвързаното с емисиите на 
СО2 данъчно облагане. Следователно,
като същевременно се спазват 
двустранните и многостранните 
международни споразумения, както и 
факта, че въздухоплавателният 
сектор ще бъде включен в схемата за 
търговия с емисии на Съюза, а 
секторът на корабоплаването може 
да го последва, държавите-членки
следва да са напълно свободни да 
проектират енергийните данъчни 
структури за корабоплаване и 
въздухоплаване, които намерят за 
уместни. Това данъчно третиране 
следва да се прилага и по отношение на 
вътрешните водни пътища. В някои 
пристанища съществува екологично 
чиста алтернатива — за използване на 
генерирана на сушата електроенергия, 
която обаче подлежи на данъчно 
облагане. С оглед да се даде 
първоначален стимул за разработването 
и прилагането на тази технология, 
докато все още не е приета по-цялостна 
рамка по този въпрос, държавите-
членки би следвало да освобождават от 
енергийно данъчно облагане 
използването на електроенергия, 
подавана от сушата към закотвени в 
пристанища кораби. Това 
освобождаване следва да бъде въведено 
за достатъчно продължителен период, 
така че пристанищните оператори да не 
се откажат от необходимото 
инвестиране, но едновременно с това да 
е ограничено във времето — т.е. да бъде 
посочено, че неговото цялостно или 
частично запазване ще зависи от 
решение в съответен бъдещ момент.

Or. en

Обосновка

Би било разумно задължителните данъчни освобождавания по отношение на 
въздухоплаването и морското корабоплаване да се превърнат в опции за 
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освобождавания. Тъй като настоящите забрани не са мотивирани от международно 
законодателство, те ненужно ограничават националното пространство за 
политически маневри в тези области. Преминаване към опции за освобождавания би 
дало възможност на държавите-членки да изпълняват своите задължения към ЕС в 
областта на климата и енергетиката по един икономически по-ефективен начин.

Изменение 87
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2003/96/ЕО задължава 
държавите-членки да освобождават от 
данъчно облагане горивата, използвани 
за корабоплаване във водите на ЕС, 
както и електроенергията, генерираната 
на борда на плавателни средства, 
включително когато са закотвени в 
пристанище. Също така, държавите-
членки могат да разширят обхвата на 
това облекчено данъчно третиране и по 
отношение на вътрешните водни 
пътища. С оглед да се даде 
първоначален стимул за разработването 
и прилагането на тази технология, 
докато все още не е приета по-цялостна 
рамка по този въпрос, държавите-
членки би следвало да освобождават от 
енергийно данъчно облагане 
използването на електроенергия, 
подавана от сушата към закотвени в 
пристанища кораби. Това 
освобождаване следва да бъде въведено 
за достатъчно продължителен период, 
така че пристанищните оператори да не 
се откажат от необходимото 
инвестиране, но едновременно с това да 
е ограничено във времето — т.е. да бъде 
посочено, че неговото цялостно или 
частично запазване ще зависи от 
решение в съответен бъдещ момент.

(19) Директива 2003/96/ЕО задължава 
държавите-членки да освобождават от 
данъчно облагане горивата, използвани 
за корабоплаване във водите на ЕС, 
както и електроенергията, генерираната 
на борда на плавателни средства, 
включително когато са закотвени в 
пристанище. Също така, държавите-
членки могат да разширят обхвата на 
това облекчено данъчно третиране и по 
отношение на вътрешните водни 
пътища. С оглед да се даде 
първоначален стимул за разработването 
и прилагането на тази технология, 
докато все още не е приета по-цялостна 
рамка по този въпрос, държавите-
членки би следвало да освобождават от 
енергийно данъчно облагане 
използването на електроенергия, 
подавана от сушата към закотвени в 
пристанища кораби. Това 
освобождаване следва да бъде въведено 
както за морски, така и за вътрешни 
пристанища, за достатъчно 
продължителен период, така че 
пристанищните оператори да не се 
откажат от необходимото инвестиране, 
но едновременно с това да е ограничено 
във времето — т.е. да бъде посочено, че 
неговото цялостно или частично 
запазване ще зависи от решение в 
съответен бъдещ момент.
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Or. nl

Изменение 88
Ivo Strejček

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. Що се отнася до 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане, третирането на 
съответните сектори следва да бъде 
съобразено с правилата, действащи в 
промишлените сектори.

(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.

Or. en

Изменение 89
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 20
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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. Що се отнася 
до обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане, третирането на 
съответните сектори следва да бъде 
съобразено с правилата, действащи в 
промишлените сектори.

(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. 
Подобренията в енергийната 
ефективност следва да са ясно 
определени и внимателно 
проследявани от национални органи.
Що се отнася до обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
третирането на съответните сектори 
следва да бъде съобразено с правилата, 
действащи в промишлените сектори.

Or. en

Обосновка

Процедурата за гарантиране на напредък в енергийната ефективност трябва да бъде 
направена строга и щателна с цел постигане на истински резултати. Данъчни 
облекчения следва да се предоставят единствено въз основа на проверени подобрения 
на ефективността. В този контекст са необходими ясни и стабилни национални 
рамки.

Изменение 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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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. Що се отнася 
до обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане, третирането на 
съответните сектори следва да бъде 
съобразено с правилата, действащи в 
промишлените сектори.

(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. Що се отнася 
до опцията за обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане, третирането на 
съответните сектори следва да бъде 
съобразено с правилата, действащи в 
промишлените сектори.

Or. en

Изменение 91
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въведените с настоящата директива 
общи правила са съобразени със 
специфичните особености на горивата, 
състоящи се от биомаса или 
произведени от биомаса, които 

(21) Въведените с настоящата директива 
общи правила са съобразени със 
специфичните особености на горивата, 
състоящи се от биомаса или 
произведени от биомаса, които 
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съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от Директива 
2009/28/ЕО, във връзка както с техния 
принос за баланса на СО2, така също и с 
тяхното по-ниско енергийно 
съдържание за обемна или тегловна 
единица, в сравнение с някои 
конкурентни спрямо тях фосилни 
горива. Следователно, разпоредбите в 
Директива 2003/96/ЕО, даващи 
възможност за данъчни намаления или 
за освобождаване от данъци на тези 
горива, следва в средносрочен план да 
отпаднат. За междинния предшестващ 
период трябва да се осигури 
съответствие на прилагането на тези 
разпоредби с общите правила, въведени 
с настоящата директива. Транспортните 
биогорива и другите течни горива от 
биомаса (biofuels and bioliquids), 
дефинирани в член 2, буква з) и буква 
и) от Директива 2009/28/ЕО, следва да 
имат предоставяни от държавите-членки 
допълнителни данъчни предимства само 
ако съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от 
цитираната директива.

съответстват на критерии за устойчиво 
развито производство, във връзка както 
с техния принос за баланса на СО2, така 
също и с тяхното по-ниско енергийно 
съдържание за обемна или тегловна 
единица, в сравнение с някои 
конкурентни спрямо тях фосилни 
горива. Критериите за устойчиво 
развито производство, формулирани в 
член 17 от Директива 2009/28/ЕО, са 
за биогорива и други течни горива от 
биомаса (biofuels and bioliquids), 
дефинирани в член 2, буква з) и буква 
и) от цитираната директива, и ще 
бъдат установени за други продукти 
от биомаса след предложение от 
Комисията. Следователно, 
разпоредбите в Директива 2003/96/ЕО, 
даващи възможност за данъчни 
намаления или за освобождаване от 
данъци на тези горива, следва в 
средносрочен план да отпаднат. За 
междинния предшестващ период трябва 
да се осигури съответствие на 
прилагането на тези разпоредби с 
общите правила, въведени с настоящата 
директива. Транспортните биогорива и 
другите течни горива от биомаса 
(biofuels and bioliquids) следва да имат 
предоставяни от държавите-членки 
допълнителни данъчни предимства само 
ако съответстват на техните критерии
за устойчиво развито производство.
Другите продукти от биомаса, 
веднага след като техните 
специфични критерии за устойчиво 
развито производство са били приети 
след предложението на Комисията, 
следва да се възползват от 
допълнителни данъчни предимства 
единствено ако тези нови критерии 
са изпълнени.

Or. en

Обосновка

Критериите за устойчиво развито производство трябва да важат не само за 
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транспортните биогорива и течните горива от биомаса, но и за горивата от твърда 
биомаса. Не би било основателно постоянно – както е в предложението на 
Комисията – да се отдава предпочитание на горива, произведени от неустойчива 
твърда биомаса. Тъй като логиката на устойчивостта донякъде се различава между 
твърдата биомаса и транспортните биогорива и течните горива от биомаса, за 
твърдата биомаса е необходимо да се установят специфични критерии, които след 
това да бъдат вкарани в употреба в рамката на настоящата директива.

Изменение 92
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въведените с настоящата директива 
общи правила са съобразени със 
специфичните особености на горивата, 
състоящи се от биомаса или 
произведени от биомаса, които 
съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от Директива 
2009/28/ЕО, във връзка както с техния 
принос за баланса на СО2, така също и с 
тяхното по-ниско енергийно 
съдържание за обемна или тегловна 
единица, в сравнение с някои 
конкурентни спрямо тях фосилни 
горива. За междинния предшестващ 
период трябва да се осигури 
съответствие на прилагането на тези 
разпоредби с общите правила, въведени 
с настоящата директива. Транспортните 
биогорива и другите течни горива от 
биомаса (biofuels and bioliquids), 
дефинирани в член 2, буква з) и буква и) 
от Директива 2009/28/ЕО, следва да 
имат предоставяни от държавите-членки 
допълнителни данъчни предимства само 
ако съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива.

(21) Въведените с настоящата директива 
общи правила са съобразени със 
специфичните особености на горивата, 
състоящи се от биомаса или 
произведени от биомаса, които 
съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от Директива 
2009/28/ЕО, във връзка както с техния 
принос за баланса на СО2, така също и с 
тяхното по-ниско енергийно 
съдържание за обемна или тегловна 
единица, в сравнение с някои 
конкурентни спрямо тях фосилни 
горива. За междинния предшестващ 
период трябва да се осигури 
съответствие на прилагането на тези 
разпоредби с общите правила, въведени 
с настоящата директива. Транспортните 
биогорива и другите течни горива от 
биомаса (biofuels and bioliquids), 
дефинирани в член 2, буква з) и буква и) 
от Директива 2009/28/ЕО, следва да 
имат предоставяни от държавите-членки 
допълнителни данъчни предимства само 
ако съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива. В съответствие с член 17 
от Директива 2009/28/ЕО, това 
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предполага, че данъчните предимства 
за биогоривата и течните горива от 
биомаса, които водят до съкращаване 
на емисиите на парникови газове с 
поне 35 %, може да бъдат в сила само 
до края на 2016 г. Считано от 2017 г.
ограничението следва да бъде 
увеличено на 50 %, а от 2018 г.
нататък – на 60 %.

Or. nl

Изменение 93
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въведените с настоящата директива 
общи правила са съобразени със 
специфичните особености на горивата, 
състоящи се от биомаса или 
произведени от биомаса, които 
съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от Директива 
2009/28/ЕО, във връзка както с техния 
принос за баланса на СО2, така също и с 
тяхното по-ниско енергийно 
съдържание за обемна или тегловна 
единица, в сравнение с някои 
конкурентни спрямо тях фосилни 
горива. Следователно, разпоредбите в 
Директива 2003/96/ЕО, даващи 
възможност за данъчни намаления или 
за освобождаване от данъци на тези 
горива, следва в средносрочен план да 
отпаднат. За междинния предшестващ 
период трябва да се осигури 
съответствие на прилагането на тези 
разпоредби с общите правила, въведени 
с настоящата директива. Транспортните 
биогорива и другите течни горива от 
биомаса (biofuels and bioliquids), 

(21) Въведените с настоящата директива 
общи правила са съобразени със 
специфичните особености на горивата, 
състоящи се от биомаса или 
произведени от биомаса, които 
съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от Директива 
2009/28/ЕО, във връзка както с техния 
принос за баланса на СО2, така също и с 
по-ниското енергийно съдържание за 
обемна или тегловна единица на 
течните биогорива, в сравнение с 
някои конкурентни спрямо тях фосилни 
горива. Следователно, разпоредбите в 
Директива 2003/96/ЕО, даващи 
възможност за данъчни намаления или 
за освобождаване от данъци на тези 
горива, следва в средносрочен план да 
отпаднат. За междинния предшестващ 
период трябва да се осигури 
съответствие на прилагането на 
разпоредбите с общите правила, 
въведени с настоящата директива. 
Транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
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дефинирани в член 2, буква з) и буква и) 
от Директива 2009/28/ЕО, следва да 
имат предоставяни от държавите-членки 
допълнителни данъчни предимства само 
ако съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива.

bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, 
следва да имат предоставяни от 
държавите-членки допълнителни 
данъчни предимства само ако 
съответстват на критериите за 
устойчиво развито производство, 
формулирани в член 17 от цитираната 
директива. По отношение на 
биометана енергийното съдържание 
за обемна или тегловна единица е 
същото както за природния газ. 
Предвид факта, че биометанът, 
въведен в мрежата за подаване на 
природен газ, спомага за увеличаване 
на дела на възобновяемите 
източници, той ще бъде освободен от 
данък що се отнася до CO2 и 
енергийното съдържание, при условие 
че се произвежда в съответствие с 
критериите за устойчиво развито 
производство.

Or. en

Обосновка

Биометанът е един от основните стълбове за постигане до 2020 г. на целта за 10% 
биогорива в транспорта. За смесването на природния газ и биометана няма 
ограничения благодарение на еднаквия молекулен състав. Те са единствената налична 
алтернатива с по-ниски емисии на горивата, произвеждани от петрол. По тази 
причина биометанът трябва да бъде освободен от данък що се отнася до 
обвързаната с емисиите на CO2 и енергията данъчна тежест.

Изменение 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В отсъствието на по-голяма 
хармонизация в областта на 
отоплителните горива, използвани за 
стопански цели, на държавите-членки, 

(22) В отсъствието на по-голяма 
хармонизация в областта на 
отоплителните горива, използвани за 
стопански цели, на държавите-членки, 



AM\883480BG.doc 71/166 PE475.931v01-00

BG

имащи нива на данъчно облагане над 
предписаните минимални нива в тази 
област, следва да се даде възможност да 
продължат да предоставят известни 
данъчни намаления. По отношение на 
условията на прилагане на данъчното 
облагане следва да се прави 
разграничение между обичайното 
облагане на енергопотреблението и 
обвързаното с СО2 облагане, тъй като 
тези два елемента имат различни 
цели. Също така трябва да се изясни, че 
позоваванията в член 17 от 
Директива 2003/96/ЕО на схеми за 
търгуеми разрешителни не се отнасят за 
Схемата на ЕС по 
Директива 2003/87/ЕО.

имащи нива на данъчно облагане над 
предписаните минимални нива в тази 
област, следва да се даде възможност да 
продължат да предоставят известни 
данъчни намаления. Също така трябва 
да се изясни, че позоваванията в член 17 
от Директива 2003/96/ЕО на схеми за 
търгуеми разрешителни не се отнасят за 
Схемата на ЕС по 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 95
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Следва да се актуализира списъкът 
на енергийните продукти в член 2, 
параграф 1 и член 20, параграф 1 от 
Директива 2003/96/ЕО, така че да бъдат 
включени някои биогорива, за да се 
осигури единно и стандартизирано 
третиране на тези биогорива, както и да 
се включи в член 2, параграф 5 от 
Директива 2003/96/ЕО позоваване на 
приложимата понастоящем версия на 
комбинираната номенклатура. Като се 
има предвид рискът от избягване, 
заобикаляне или злоупотреби по 
отношение на плащането на данъци, 
продуктите с код по КН 3811 следва да 
попаднат в обхвата на разпоредбите за 
контрола и движението по Директива 

(25) Следва да се актуализира списъкът 
на енергийните продукти в член 2, 
параграф 1 и член 20, параграф 1 от 
Директива 2003/96/ЕО, така че да бъдат 
включени някои биогорива, за да се 
осигури единно и стандартизирано 
третиране на тези биогорива, както и да 
се включи в член 2, параграф 5 от 
Директива 2003/96/ЕО позоваване на 
приложимата понастоящем версия на 
комбинираната номенклатура. Като се 
има предвид рискът от избягване, 
измами или злоупотреби по отношение 
на плащането на данъци, продуктите с 
код по КН 3811 следва да попаднат в 
обхвата на разпоредбите за контрола и 
движението по Директива 2008/118/ЕО.
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2008/118/ЕО.

Or. en

Изменение 96
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Свързаните с укриването на 
данъци явления „горивен туризъм“ в 
търговския автомобилен транспорт 
и „свръхзареждане“ в търговското 
въздухоплаване нарушават 
вътрешния пазар и правят неизгодно 
за отделните държави-членки 
прилагането на нива на данъчното 
облагане, които са по-високи от тези 
в други държави. Един начин за 
справяне с тези проблеми би било 
пълното или частично преминаване 
от настоящата система на облагане 
на количествата съответни 
транспортни горива, закупувани в 
национален мащаб, към система на 
облагане на тези горива въз основа на 
количествата, които действително 
се използват на територията на 
всяка държава-членка. За да придобие 
по-добра представа за въпросното 
алтернативно решение, Комисията 
следва да представи доклад относно 
осъществимостта и очакваното 
въздействие на такова преминаване.

Or. en

Обосновка

Североамериканският модел на IFTA показва, че тези проблеми могат да се решат по 
рационален начин чрез данъчно облагане на употребеното гориво – вместо на 
продаденото – на територията на всяка административна област (държава-членка). 
Поради това би имало смисъл да се даде мандат на Комисията за цялостно 
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разследване дали този модел би могъл да се използва под някаква форма като основа 
за подобна система в рамките на ЕС.

Изменение 97
Bernd Lange

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. В доклада следва също 
така да се направи преглед на 
въздействието, което 
автомобилната промишленост 
оказва, по отношение на чистите, 
енергийно ефективни конвенционални 
двигатели с вътрешно горене, върху 
приоритетите на промишлената 
политика и върху целите на ЕС за 
намаляване на емисиите на CO2 в 
автомобилния сектор. 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 и се
преразглеждат националните условия 
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за прилагане с оглед на тяхната 
яснота, еднозначност и прозрачност 
за всички потребители. Освен това 
Комисията следва до 1 януари 2016 г.
да представи още едно предложение 
за хармонизиране и преструктуриране 
на данъците за покупка и регистрация 
на леки автомобили и годишния данък 
за притежание на лек автомобил 
единствено въз основа на емисиите на 
CO2 на автомобилите.

Or. de

Изменение 98
Ivo Strejček

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 

(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. 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.
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се данни.

Or. en

Изменение 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 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. Този доклад следва да 
включва преглед на съществуващите 
разпоредби за данъчно облагане, 
съдържащи се в двустранните 
споразумения за въздухоплавателни 
услуги. 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.

Or. en

Обосновка

Като предлага да докладва относно обосноваността на данъчните освобождавания 
за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване, Комисията 
признава имплицитно, че те са проблематични, но отлага решаването на въпроса. 
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Предприемането на стъпки за решаването на тези въпроси обаче е важно, ако ЕС 
иска да се ползва с доверие относно своите цели за трансформиране на 
транспортната система на ЕС в устойчива система. „Правилното ценообразуване“ е 
необходимо условие за постигането на тази цел.

Изменение 100
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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 три 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. Списък на секторите 
или подсекторите, за които се счита, че 
са изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии, се
изготвя и подлага на периодично 
преразглеждане, като се отчита по-
специално наличието на новопоявяващи 
се данни.

Or. en

Обосновка

Ограниченият брой сектори и инсталации, реално засегнати от изместване на 
въглеродни емисии, не оправдава въвеждането на специфично законодателство, но 
следва да се води списък. Държавите-членки биха могли съответно да компенсират 



AM\883480BG.doc 77/166 PE475.931v01-00

BG

чрез държавни помощи всеки доказан риск за енергоемките промишлени сектори от 
изместване на въглеродни емисии в резултат от енергийното данъчно облагане.

Изменение 101
Olle Ludvigsson

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 три години, и за пръв път 
преди края на 2015 г., Комисията следва 
да докладва до Европейския 
парламент и 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, въздействието 
върху вредните или потенциално 
вредните емисии, различни от СО2, 
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.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид бързите технически и политически развития в тази област, 
Комисията трябва да докладва по-често от всеки пет години, за да се поддържа 
настоящата директива актуална в достатъчна степен. Докладите следва да се 
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представят и пред Парламента. В процеса на подобряване на настоящата директива, 
проблемите с емисии, различни от CO2 – например NOx – следва специално да се 
вземат предвид. Важно е да се обърне внимание на по-широкото въздействие върху 
околната среда от употребата на моторни и отоплителни горива.

Изменение 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 относно 
прилагането на настоящата директива, 
като разглежда по-специално 
минималното ниво на опцията за
обвързано 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.

Or. en

Изменение 103
Ivo Strejček
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Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Тъй като целта на действията, 
които трябва да се предприемат — а 
именно да се осигури нормалното 
функциониране на вътрешния пазар в 
контекста на новите изисквания в 
областта на енергетиката и 
околната среда — не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и могат поради 
това да бъдат по-добре постигнати 
на европейско равнище, ЕС има право 
да предприеме мерки в съответствие 
с принципа на субсидиарност, така 
както е посочено в член 5 от Договора 
за Европейския съюз. В съответствие 
с принципа на пропорционалност, 
формулиран в същия член, 
настоящата директива не излиза 
извън рамките на необходимото за 
постигането на тези цели.

заличава се

Or. en

Изменение 104
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 31а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) До 31 декември 2012 г.
Комисията следва да представи 
предложение за включване на 
минимална данъчна ставка за пръти 
ядрено гориво, използвани за 
производството на електроенергия, в 
настоящата директива и за добавяне 
на прътите ядрено гориво към 
енергийните продукти, посочени в 
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настоящата директива. Това не 
засяга установените планове за 
постепенно премахване в държавите-
членки.

Or. en

Обосновка

Това преразглеждане на настоящата директива не разглежда въпроса за прътите 
ядрено гориво. Въпреки това външните разходи, свързани с използването на ядрена 
енергия, потенциалният риск в случай на ядрен инцидент и изискването за равни 
условия налагат включването в директивата на минимална данъчна ставка върху 
прътите ядрено гориво. Тази минимална данъчна ставка следва да съответства на 
финансовите предимства, от които се ползва ядрената енергетика в резултат от 
увеличените цени на електроенергията вследствие на схемата на ЕС за търговия с 
емисии.

Изменение 105
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 31б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) Най-късно шест месеца след 
приемането на настоящата 
директива Комисията следва да 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно условията някои 
или всички държави-членки да 
преминат към система, при която 
транспортните горива се облагат с 
данък въз основа на използваното 
гориво, вместо въз основа на 
зареденото гориво, както е сега. По 
целесъобразност докладът се 
придружава от предложения за 
изменение на законодателството на 
ЕС и включва цялостна оценка на 
въздействието върху фискалната 
субсидиарност, емисиите на 
парникови газове, енергийната 
независимост и икономическия 
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растеж.

Or. en

Обосновка

За да се преодолее проблемът с „горивния туризъм“, е крайно време да се проучи 
възможността за облагане на горивото, използвано в съответствие със 
североамериканския модел на IFTA.

Изменение 106
Ivo Strejček

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Директива 2003/96/ЕО следва да 
бъде съответно изменена,

(32) Директива 2003/96/ЕО следва да 
бъде изменена, където е приложимо, 
след 2015 г., вземайки предвид първия 
доклад за оценка на Комисията, 
който следва да отразява надлежно 
обоснованите потребности на 
държавите-членки в областта на 
данъчното облагане на енергийни 
продукти и електроенергия.

Or. en

Изменение 107
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки са длъжни да 
провеждат данъчно облагане на 
енергийните продукти и 
електроенергията, което да е в 

1. Настоящата директива 
установява обща рамка на Съюза за 
данъчно облагане на енергийните 
продукти и електроенергията. Тя 
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съответствие с настоящата 
директива.

установява набор от задължителни 
правила, които държавите-членки 
съблюдават, когато налагат 
национални данъци в тези области. 
Тя установява определение и 
референтна структура за 
съответните горива, минималните 
нива на данъчно облагане, 
принципите относно начините на 
взаимно свързване и актуализиране на 
данъчните ставки, система за 
координация на енергийното данъчно 
облагане със схемата на ЕС за 
търговия с емисии, редица условия за 
поетапно премахване и 
освобождавания, както и разпоредби 
за начините на по-нататъшно 
развитие на законодателството в 
тази област.

Or. en

Обосновка

По-подробен първи параграф, очертаващ целта и съдържанието на директивата, 
прави целия законодателен текст по-ясен и по-лесен за разбиране.

Изменение 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
разграничават обвързаното с емисиите 
на СО2 данъчно облагане и обичайното
данъчно облагане на 
енергопотреблението.

2. Държавите-членки могат да 
разграничават два различни 
компонента на данъчно облагане: 
задължително обичайно данъчно 
облагане на енергопотреблението и 
опцията за обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане.

Or. en
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Изменение 109
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки трябва да 
разграничават обвързаното с емисиите 
на СО2 данъчно облагане и обичайното 
данъчно облагане на 
енергопотреблението.

2. Държавите-членки трябва да 
разграничават обвързаното с емисиите 
на СО2 данъчно облагане и обичайното 
данъчно облагане на 
енергопотреблението, като 
постепенно прехвърлят данъчната 
тежест към по-вредните за околната 
среда фосилни горива.

Or. en

Обосновка

Данъчната тежест следва да се прехвърли върху фосилните горива постепенно, за да 
разполагат държавите-членки с достатъчно време за приспособяване към 
предвидените промени в рамката за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията.

Изменение 110
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО 
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане трябва да се 
изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в точка 11 от 

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане на горивата, които 
не са на базата на биомаса, трябва да 
се изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
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приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
на Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 на 
биомасата или на продуктите, 
произведени от биомаса, в случая на 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 
2009/28/ЕО, следва да се прилагат само 
при условие, че съответният продукт 
отговаря на критериите за устойчиво 
развито производство съгласно член 17 
от Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници. В 
случай, че съответните транспортни 
биогорива и други течни горива от 
биомаса не отговарят на тези критерии, 
държавите-членки следва да прилагат 
референтния емисионен фактор за 
емисиите на СО2 на еквивалентното 
отоплително гориво или моторно 
гориво, за което в настоящата директива 
са посочени минимални нива на 
данъчно облагане.

фактори, посочени в точка 11 от 
приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
на Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 
на биомасата или на продуктите, 
произведени от биомаса, следва да се 
прилагат само при условие, че 
съответният продукт отговаря на 
критериите за устойчиво развито 
производство съгласно член 17 от 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми енергийни 
източници. В случай, че съответните 
транспортни биогорива и други течни 
горива от биомаса не отговарят на тези 
критерии, държавите-членки следва да 
прилагат референтния емисионен 
фактор за емисиите на СО2 на 
еквивалентното отоплително гориво или 
моторно гориво, за което в настоящата 
директива са посочени минимални нива 
на данъчно облагане. Настоящото 
освобождаване следва допълнително 
да бъде ограничено в съответствие с 
разпоредбите на 
Директива 2009/28/ЕО относно 
намаляването на емисиите на СО2. 
Това би означавало, че 
освобождаването от данък върху CO2 
за транспортните биогорива и 
течните горива от биомаса, които 
водят до съкращаване на емисиите на 
парникови газове с поне 35 %, следва 
да бъде в сила само до края на 2016 г.
Считано от 2017 г. ограничението 
следва да бъде 50 %, а от 2018 г. − 
60 %.

Or. en
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Обосновка

На държавите-членки не следва да се пречи да прилагат обвързани с емисиите на CO2 
данъци върху горивата от биомаса, когато същите не отговарят на критериите за 
устойчивост, установени в Директива 2009/28/ЕО.

Изменение 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО 
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане трябва да се 
изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в точка 11 от 
приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
на Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 на 
биомасата или на продуктите, 
произведени от биомаса, в случая на 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 
2009/28/ЕО, следва да се прилагат само 
при условие, че съответният продукт 
отговаря на критериите за устойчиво 
развито производство съгласно член 17 
от Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници. В 
случай, че съответните транспортни 
биогорива и други течни горива от 

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане на горивата, които 
не са на базата на биомаса, трябва да 
се изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в точка 11 от 
приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
на Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 
на биомасата или на продуктите, 
произведени от биомаса, следва да се 
прилагат само при условие, че 
съответният продукт отговаря на 
критериите за устойчиво развито 
производство съгласно член 17 от 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми енергийни 
източници. В случай, че съответните 
транспортни биогорива и други течни 
горива от биомаса не отговарят на тези 
критерии, държавите-членки следва да 
прилагат референтния емисионен 
фактор за емисиите на СО2 на 
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биомаса не отговарят на тези критерии, 
държавите-членки следва да прилагат 
референтния емисионен фактор за 
емисиите на СО2 на еквивалентното 
отоплително гориво или моторно 
гориво, за което в настоящата директива 
са посочени минимални нива на 
данъчно облагане.

еквивалентното отоплително гориво или 
моторно гориво, за което в настоящата 
директива са посочени минимални нива 
на данъчно облагане. Настоящото 
освобождаване следва допълнително 
да бъде ограничено в съответствие с 
разпоредбите на 
Директива 2009/28/ЕО, които гласят, 
че освобождаването от данък върху 
CO2 за транспортните биогорива и 
течните горива от биомаса, които 
водят до съкращаване на емисиите на 
парникови газове с поне 35 %, следва 
да бъде в сила само до края на 2016 г.
Считано от 2017 г. ограничението 
следва да бъде 50 %, а от 2018 г. − 
60 %.

Or. en

Обосновка

Няма причина ЕС да не позволява на държавите-членки да прилагат обвързани с 
емисиите на CO2 данъци върху горивата от биомаса. Правилата за обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане следва да се приравнят с критериите за устойчиво 
развито производство съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници.

Изменение 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане трябва да се 
изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в точка 11 от 
приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
на Комисията от 18 юли 2007 г. за 

В случай на въвеждане на опция за 
компонент, свързан с емисиите на 
СО2, данъчното облагане трябва да се 
изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в точка 11 от 
приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
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създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 на 
биомасата или на продуктите, 
произведени от биомаса, в случая на 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, 
следва да се прилагат само при условие, 
че съответният продукт отговаря на 
критериите за устойчиво развито 
производство съгласно член 17 от 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми енергийни 
източници. В случай, че съответните 
транспортни биогорива и други течни 
горива от биомаса не отговарят на тези 
критерии, държавите-членки следва да 
прилагат референтния емисионен 
фактор за емисиите на СО2 на 
еквивалентното отоплително гориво или 
моторно гориво, за което в настоящата 
директива са посочени минимални нива 
на данъчно облагане.

на Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 на 
биомасата или на продуктите, 
произведени от биомаса, в случая на 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, 
следва да се прилагат само при условие, 
че съответният продукт отговаря на 
критериите за устойчиво развито 
производство съгласно член 17 от 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми енергийни 
източници. В случай, че съответните 
транспортни биогорива и други течни 
горива от биомаса не отговарят на тези 
критерии, държавите-членки следва да 
прилагат референтния емисионен 
фактор за емисиите на СО2 на 
еквивалентното отоплително гориво или 
моторно гориво, за което в настоящата 
директива са посочени минимални нива 
на данъчно облагане.

Or. en

Изменение 113
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане трябва да се 

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане трябва да се 
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изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в точка 11 от 
приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
на Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 на 
биомасата или на продуктите, 
произведени от биомаса, в случая на 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, 
следва да се прилагат само при условие, 
че съответният продукт отговаря на 
критериите за устойчиво развито 
производство съгласно член 17 от 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. за насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми енергийни 
източници. В случай, че съответните 
транспортни биогорива и други течни 
горива от биомаса не отговарят на тези 
критерии, държавите-членки следва да 
прилагат референтния емисионен 
фактор за емисиите на СО2 на 
еквивалентното отоплително гориво или 
моторно гориво, за което в настоящата 
директива са посочени минимални нива 
на данъчно облагане.

изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в точка 11 от 
приложение I към Решение 2007/589/ЕО 
на Комисията от 18 юли 2007 г. за 
създаване на насоки за мониторинг и 
докладване на емисиите на парникови 
газове съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета. 
Посочените в цитираното решение 
емисионни фактори за емисии на СО2 на 
продуктите, произведени от биомаса, в 
случая на транспортните биогорива и 
другите течни горива от биомаса 
(biofuels and bioliquids), дефинирани в 
член 2, буква з) и буква и) от Директива 
2009/28/ЕО, следва да се прилагат само 
при условие, че съответният продукт 
отговаря на критериите за устойчиво 
развито производство съгласно член 17 
от Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници. В 
случай, че съответните транспортни 
биогорива и други течни горива от 
биомаса не отговарят на тези критерии, 
държавите-членки следва да прилагат 
референтния емисионен фактор за 
емисиите на СО2 на еквивалентното 
отоплително гориво или моторно 
гориво, за което в настоящата директива 
са посочени минимални нива на 
данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Все още няма критерии за устойчиво развито производство на твърда биомаса.

Изменение 114
Riikka Manner
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Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
изчислява в евро/гигаджаул, въз основа 
на стойностите на долната топлина на 
изгаряне на енергийните продукти и на 
дименсионните коефициенти, 
използвани за изразяване на 
количеството електроенергия, посочени 
в приложение II към Директива 
2006/32/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на
Съвета. За биомасата или продуктите, 
произведени от биомаса, като 
референтни стойности трябва да се 
използват стойностите, посочени в 
приложение III от Директива 
2009/28/ЕО. От друга страна, обаче, в 
случая на транспортните биогорива и 
другите течни горива от биомаса 
(biofuels and bioliquids), дефинирани в 
член 2, буква з) и буква и) от Директива 
2009/28/ЕО, тези референтни стойности 
следва да се прилагат само ако 
съответният продукт съответства на 
критериите за устойчиво развито 
производство, формулирани в член 17 
от цитираната директива. В такъв 
случай, референтните стойности ще са 
валидни както за моторни, така и за 
отоплителни горива. Що се отнася до 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса, които не 
отговарят на тези критерии, държавите-
членки следва да прилагат референтните 
стойности за еквивалентното 
отоплително гориво или моторно 
гориво, за което има посочени в 

Обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
изчислява в евро/гигаджаул, въз основа 
на стойностите на долната топлина на 
изгаряне на енергийните продукти и на 
дименсионните коефициенти, 
използвани за изразяване на 
количеството електроенергия, посочени 
в приложение II към Директива 
2006/32/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. За продуктите, произведени от 
биомаса, като референтни стойности 
трябва да се използват стойностите, 
посочени в приложение III от Директива 
2009/28/ЕО. От друга страна, обаче, в 
случая на транспортните биогорива и 
другите течни горива от биомаса 
(biofuels and bioliquids), дефинирани в 
член 2, буква з) и буква и) от Директива 
2009/28/ЕО, тези референтни стойности 
следва да се прилагат само ако 
съответният продукт съответства на 
критериите за устойчиво развито 
производство, формулирани в член 17 
от цитираната директива. В такъв 
случай, референтните стойности ще са 
валидни както за моторни, така и за 
отоплителни горива. Що се отнася до 
транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса, които не 
отговарят на тези критерии, държавите-
членки следва да прилагат референтните 
стойности за еквивалентното 
отоплително гориво или моторно 
гориво, за което има посочени в 
настоящата директива минимални нива 
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настоящата директива минимални нива 
на данъчно облагане.

на данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Все още няма критерии за устойчиво развито производство на твърда биомаса.

Изменение 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако е посочено нещо друго, 
разпоредбите на настоящата директива 
са валидни както за обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
така и за обичайното данъчно облагане 
на енергопотреблението.

4. Освен ако е посочено нещо друго, 
разпоредбите на настоящата директива 
са валидни както за обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението, така 
и за обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане, ако такъв 
компонент на данъчно облагане е бил 
въведен от държава-членка.

Or. en

Изменение 116
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/EО
Член 1 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Не по-късно от една година след 
приемането на настоящата 
директива Комисията представя 
предложение за установяване на 
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критерии за устойчиво развито 
производство за продуктите, 
произведени от биомаса, различни от 
транспортни биогорива или други 
течни горива от биомаса. Веднага 
щом предложението бъде одобрено, 
референтните емисионни фактори, 
посочени в точка 11 от приложение I 
към Решение 2007/589/ЕО на 
Комисията, и референтните долни 
топлини на изгаряне, посочени в 
приложение III към Директива 
2009/28/ЕО, в случай на продукти, 
произведени от биомаса, които не са 
транспортни биогорива или другите 
течни горива от биомаса, се прилагат 
единствено ако съответният 
продукт отговаря на новите 
критерии за устойчиво развито 
производство. В случай че 
съответните продукти от биомаса 
не отговарят на тези критерии, 
държавите-членки прилагат 
референтния емисионен фактор за 
емисиите на СО2 и референтната 
долна топлина на изгаряне на 
еквивалентното отоплително гориво 
или моторно гориво, за което в 
настоящата директива са посочени 
минимални нива на данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Критериите за устойчиво развито производство трябва да важат не само за 
транспортните биогорива и течните горива от биомаса, но и за горивата на базата 
на твърда биомаса. Не би било основателно постоянно – както е в предложението на 
Комисията – да се отдава предпочитание на горива, произведени от неустойчива 
твърда биомаса. Тъй като логиката на устойчивостта донякъде се различава между 
твърдата биомаса и транспортните биогорива и течните горива от биомаса, за 
твърдата биомаса е необходимо да се установят специфични критерии, които след 
това да бъдат вкарани в употреба в рамката на настоящата директива.

Изменение 117
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 2 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въглеводородите, които са различни от 
посочените в параграф 1, но имат 
предназначение за употреба, предлагат 
се за продажба или се използват за 
отоплителни цели, се облагат със 
ставките за еквивалентния енергиен 
продукт, в съответствие с член 1, 
параграфи 2 и 3. Посоченото в 
настоящата алинея не е валидно за 
торфа.

Въглеводородите, които са различни от 
посочените в параграф 1, но имат 
предназначение за употреба, предлагат 
се за продажба или се използват за 
отоплителни цели, се облагат със 
ставките за еквивалентния енергиен 
продукт, в съответствие с член 1, 
параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Следва да се възприеме последователен подход по отношение на всички енергийни 
продукти.

Изменение 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 2 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане, при условието 
съгласно член 14, параграф 1, буква г) 
от настоящата директива, се прилага за 
употребите на енергийни продукти, 
пораждащи емисии на въглероден 
диоксид от инсталации съгласно 
определението за „инсталация“ в член 3, 
буква д) от Директива 2003/87/ЕО на 

Опцията за обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане, при условието 
съгласно член 14, параграф 1, буква г) 
от настоящата директива, се прилага за 
употребите на енергийни продукти, 
пораждащи емисии на въглероден 
диоксид от инсталации съгласно 
определението за „инсталация“ в член 3, 
буква д) от Директива 2003/87/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
Схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета, независимо дали 
тези инсталации достигат или не 
праговите стойности, посочени в 
приложение I към цитираната 
директива.

Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
Схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета, независимо дали 
тези инсталации достигат или не 
праговите стойности, посочени в 
приложение I към цитираната 
директива.

Or. en

Изменение 119
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 2 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки следва да 
гарантират, че прякото и непрякото
използване на енергийни продукти от 
инсталации по смисъла на Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 октомври 2003 г.
или прякото и непрякото използване 
на енергийни продукти от 
инсталации, които се облагат 
посредством национални мерки за 
намаляване на емисиите на CO2, няма 
да подлежат на двойно данъчно 
облагане или двойно регулиране.

Or. de

Изменение 120
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
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Директива 2003/96/EО
Член 3 – параграф 1 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– енергийните продукти с двойна 
употреба

– енергийно интензивната 
промишленост и енергийните 
продукти с двойна употреба

Or. en

Обосновка

Желателно е в директивата да се посочи, че тя няма да се прилага за енергийно 
интензивната промишленост, като по този начин се гарантира, че директивата 
третира равнопоставено всички енергийно интензивни сектори на промишлеността.

Изменение 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/96/EО
Член 3 – буква б) – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отпадъци, които се използват 
като алтернативно гориво или се 
оползотворяват термично съгласно 
член 3, точка 15 във връзка с 
приложение II R1 към Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно отпадъците и за отмяна на 
определени директиви.

Or. de

Обосновка

Енергийното данъчно облагане на отпадъците, които се оползотворяват термично, 
т.е. чиято енергийна стойност, освободена при изгарянето, се използва, и които по 
този начин заместват изкопаемите горива и опазват ресурсите, противоречи на 
целта за ефективно използване на ресурсите и на разпоредбите, определени в 
Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО.
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Изменение 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква а)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане — съгласно 
посоченото във втората алинея от член 
1, параграф 2, към момента на 
освобождаването на енергийните 
продукти за потребление;

а) опцията за обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане — съгласно 
посоченото във втората алинея от член 
1, параграф 2, към момента на 
освобождаването на енергийните 
продукти за потребление;

Or. en

Изменение 123
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива 
освобождавания от данъци, данъчни 
диференциации и намаления, 
държавите-членки следва да осигурят 
спазване на следното условие: в 
случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, 
следва да бъдат фиксирани еднакви 
нива на данъчно облагане на 
продуктите, предназначени за тази 
употреба. Без да се засяга посоченото 
в член 15, параграф 1, буква и), за 

заличава се
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моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това 
условие е необходимо да се спазва от 1 
януари 2023 г.
За целите съгласно първата алинея на 
настоящия параграф, всяка употреба, 
за която е посочено минимално ниво 
на данъчно облагане, съответно в 
таблици А, Б и В в приложение I, 
следва да се счита за единична 
употреба.

Or. de

Изменение 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива 
освобождавания от данъци, данъчни 
диференциации и намаления, 
държавите-членки следва да осигурят 
спазване на следното условие: в 
случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, 
следва да бъдат фиксирани еднакви 
нива на данъчно облагане на 
продуктите, предназначени за тази 
употреба. Без да се засяга посоченото 
в член 15, параграф 1, буква и), за 
моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това 
условие е необходимо да се спазва от 1 
януари 2023 г.

заличава се

За целите съгласно първата алинея на 
настоящия параграф, всяка употреба, 
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за която е посочено минимално ниво 
на данъчно облагане, съответно в 
таблици А, Б и В в приложение I, 
следва да се счита за единична 
употреба.

Or. en

Изменение 125
Werner Langen

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива 
освобождавания от данъци, данъчни 
диференциации и намаления, 
държавите-членки следва да осигурят 
спазване на следното условие: в 
случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, 
следва да бъдат фиксирани еднакви 
нива на данъчно облагане на 
продуктите, предназначени за тази 
употреба. Без да се засяга посоченото 
в член 15, параграф 1, буква и), за 
моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това 
условие е необходимо да се спазва от 1 
януари 2023 г.

заличава се

Or. de

Изменение 126
Alfredo Pallone
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Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива 
освобождавания от данъци, данъчни 
диференциации и намаления, 
държавите-членки следва да осигурят 
спазване на следното условие: в 
случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, 
следва да бъдат фиксирани еднакви 
нива на данъчно облагане на 
продуктите, предназначени за тази 
употреба. Без да се засяга посоченото 
в член 15, параграф 1, буква и), за 
моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това 
условие е необходимо да се спазва от 1 
януари 2023 г.

заличава се

Or. en

Изменение 127
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки следва да 
осигурят спазване на следното условие: 
в случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки 
осигуряват спазване на следното 
условие: в случаите при които са 
формулирани еднакви минимални нива 



AM\883480BG.doc 99/166 PE475.931v01-00

BG

облагане в приложение I по отношение 
на дадена употреба, следва да бъдат 
фиксирани еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г.

на данъчно облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, се 
фиксират еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това 
задължение се прилага изцяло,
считано от 1 януари 2028 г., и 
дотогава се въвежда постепенно на 
два етапа:
а) считано от 1 януари 2018 г.
държавите-членки гарантират, че 
националните минимални нива за 
всяко отделно моторно гориво не са 
по-ниски с повече от 20% спрямо тези 
за което и да било от другите 
моторни горива;
б) считано от 1 януари 2023 г.
държавите-членки гарантират, че за 
всички моторни горива се определя 
еднакво ниво за обвързаното с 
емисиите на CO2 данъчно облагане и 
че националното минимално ниво на 
обичайното данъчно облагане по 
отношение на енергопотреблението 
за всяко отделно моторно гориво е не 
по-ниско от 10% спрямо това за
което и да било друго моторно гориво.

Or. en

Обосновка

Въпреки че принципът на неутралност на горивата е солиден и стабилен, неговото 
пълно прилагане – чрез увеличаване на относителния данък върху дизеловото гориво –
в краткосрочен план би било проблемно за автомобилната индустрия, която е 
изградила голяма част от своята стратегия за намаляване на емисиите върху 
енергийно икономични дизелови двигатели. Поради това крайната дата за моторните 
горива през 2023 г. следва да се замени с процедура за постепенно въвеждане, водеща 
до пълна неутралност през 2028 г. Това би дало възможност на производителите на 
автомобили да приспособят своята дейност по рационален начин.
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Изменение 128
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки следва да 
осигурят спазване на следното условие: 
в случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по отношение 
на дадена употреба, следва да бъдат 
фиксирани еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г.

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки 
осигуряват спазване на следното 
условие: в случаите при които са 
формулирани еднакви минимални нива 
на данъчно облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, се 
фиксират еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2028 г.

Or. nl

Изменение 129
Rovana Plumb

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки следва да 
осигурят спазване на следното условие: 
в случаите при които са формулирани 

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки 
осигуряват  спазване на следното 
условие: в случаите при които са 
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еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по отношение 
на дадена употреба, следва да бъдат 
фиксирани еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г.

формулирани еднакви минимални нива 
на данъчно облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, се 
фиксират еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2028 г.

Or. en

Обосновка

Въпреки че принципът на неутралност на горивата е солиден и стабилен, неговото 
пълно прилагане – чрез увеличаване на относителния данък върху дизеловото гориво –
в краткосрочен план би било проблемно за автомобилната индустрия, която е 
изградила голяма част от своята стратегия за намаляване на емисиите върху 
енергийно икономични дизелови двигатели. Това би дало възможност на 
производителите на автомобили да приспособят своята дейност по рационален 
начин.

Изменение 130
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки следва да 
осигурят спазване на следното условие: 
в случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по отношение 
на дадена употреба, следва да бъдат 
фиксирани еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки 
осигуряват спазване на следното 
условие: в случаите при които са 
формулирани еднакви минимални нива 
на данъчно облагане в приложение I по 
отношение на дадена употреба, се 
фиксират еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
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за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г.

за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва най-късно от 
1 януари 2023 г.

Or. en

Обосновка

Техническата неутралност е ключовият стимул за енергийна ефективност и 
намаляване на емисиите на CO2 и следователно този принцип следва да се прилага на 
възможно най-ранен етап, като същевременно се зачитат различните положения в 
държавите-членки.

Изменение 131
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки следва да 
осигурят спазване на следното условие: 
в случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по отношение 
на дадена употреба, следва да бъдат 
фиксирани еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г.

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки 
осигуряват спазване на следното 
условие: в случаите, при които са 
формулирани еднакви минимални нива 
на данъчно облагане в настоящата 
директива за изкопаеми и 
неизкопаеми горива или за енергийни 
продукти, попадащи в някоя от двете 
категории, по отношение на дадена 
употреба, се фиксират еднакви 
минимални нива на данъчно облагане 
на продуктите от някоя от двете 
категории, предназначени за тази 
употреба. Без да се засяга посоченото в 
член 15, параграф 1, буква и), за 
моторните горива, включени в таблица 
А в приложение I, това условие е 
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необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение разяснява, че минималните нива на данъчно облагане, установени от 
настоящата директива за изкопаеми и неизкопаеми горива, следва да се 
транспонират като минимални нива на данъчно облагане в националното 
законодателство на държавите-членки.

Изменение 132
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки следва да 
осигурят спазване на следното условие: 
в случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по отношение 
на дадена употреба, следва да бъдат 
фиксирани еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г.

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива освобождавания 
от данъци, данъчни диференциации и 
намаления, държавите-членки следва да 
осигурят спазване на следното условие: 
в случаите при които са формулирани 
еднакви минимални нива на данъчно 
облагане в приложение I по отношение 
на дадена употреба, следва да бъдат 
фиксирани еднакви нива на данъчно 
облагане на продуктите, предназначени 
за тази употреба. Без да се засяга 
посоченото в член 15, параграф 1, буква 
и), за моторните горива, включени в 
таблица А в приложение I, това условие 
е необходимо да се спазва от 1 януари 
2023 г. Дерогациите, предвидени в 
член 7, са приложими за търговския 
транспорт.

Or. en
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Обосновка

Следва да бъде запазена възможността държавите-членки да поддържат по-ниско 
ниво на данъчно облагане за търговската употреба на газьола като моторно гориво в 
сравнение с нетърговската му употреба, тъй като все още няма алтернативно 
гориво, което да бъде използвано в търговския транспорт.

Изменение 133
Gianluca Susta

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от изложеното по-горе, 
преди предаването на оценката, 
която Комисията следва да 
представи на Съвета и Европейския 
парламент до 2023 г. относно 
състоянието на прилагането на 
разпоредбите на настоящата 
директива, държавите-членки могат 
да въвеждат дерогации от всяко 
увеличение на минималните нива на 
данъчното облагане, приложими за 
моторните горива, посочени в 
приложение I, таблица А, за горива 
като метан и биометан, наред с 
другото, в контекста на целите на 
политиката в областта на 
енергетиката, промишлеността и 
околната среда.

Or. it

Изменение 134
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
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Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите съгласно първата алинея на 
настоящия параграф, всяка употреба, 
за която е посочено минимално ниво 
на данъчно облагане, съответно в 
таблици А, Б и В в приложение I, 
следва да се счита за единична 
употреба.

заличава се

Or. en

Изменение 135
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на използването на 
природен газ и биометан като 
моторни горива по-високите 
минимални нива на обичайното 
данъчно облагане върху
енергопотреблението следва да се 
прилагат едва след извършването до 
2023 г. на оценка за изпълнението на 
разпоредбите на настоящата 
директива относно равнището на 
данъчното облагане, приложимо за 
природния газ в автомобилния 
транспорт. Наред с другото,
докладът следва да обърне внимание 
на напредъка по отношение на 
наличностите от природен газ и 
биометан, развитието на мрежата 
от станции за зареждане в Европа, 
пазарния дял на транспортните 
средства в Съюза, използващи 
природен газ, иновациите и 
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технологичното развитие на 
биометана като гориво в транспорта 
и реалния размер на минималното 
ниво на данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

Природният газ и биометанът могат да се използват в съществуващите двигатели с 
вътрешно горене без никакви ограничения що се отнася до смесването, благодарение 
на еднаквия молекулен състав. Развитието на биометана е свързано с това на 
превозните средства, използващи природен газ, и следователно - с евентуално 
благоприятно данъчно третиране, позволяващо развитието на инфраструктура за 
зареждане с метан. Метанът – съществуващата алтернатива на горивата, 
произвеждани от петрол, има много ниски емисии на NMHC, прахови частици и NOx, 
като подобрява качеството на въздуха в градовете и намалява значително шума и 
CO2.

Изменение 136
Werner Langen

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки три години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че 
да се отчитат промените в 
хармонизирания индекс на 
потребителските цени, без цените на 
енергията и непреработените храни, 
публикуван от Евростат. Комисията 
ще публикува така получените 
минимални нива на данъчно облагане 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. de
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Изменение 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки три години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че 
да се отчитат промените в 
хармонизирания индекс на 
потребителските цени, без цените на 
енергията и непреработените храни, 
публикуван от Евростат. Комисията 
ще публикува така получените 
минимални нива на данъчно облагане 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. en

Изменение 138
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки три години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че 

заличава се
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да се отчитат промените в 
хармонизирания индекс на 
потребителските цени, без цените на 
енергията и непреработените храни, 
публикуван от Евростат. Комисията 
ще публикува така получените 
минимални нива на данъчно облагане 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 139
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки три години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че да 
се отчитат промените в хармонизирания 
индекс на потребителските цени, без 
цените на енергията и непреработените 
храни, публикуван от Евростат.
Комисията ще публикува така 
получените минимални нива на 
данъчно облагане в Официален 
вестник на Европейския съюз.

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки три години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че да 
се отчитат промените в хармонизирания 
индекс на потребителските цени, без 
цените на енергията и непреработените 
храни, публикуван от Евростат.

Or. en

Обосновка

Този текст следва да бъде преместен и допълнен с цел привеждането му в 
съответствие с други промени, предложени по този параграф.
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Изменение 140
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки три години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че да 
се отчитат промените в хармонизирания 
индекс на потребителските цени, без 
цените на енергията и непреработените 
храни, публикуван от Евростат. 
Комисията ще публикува така 
получените минимални нива на данъчно 
облагане в Официален вестник на 
Европейския съюз.

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки пет години с 
решение на Съвета, основано на 
препоръки на Комисията и подходяща 
консултация с Парламента и 
съответните заинтересовани 
страни, така че да се отчитат 
промените в хармонизирания индекс на 
потребителските цени, без цените на 
енергията и непреработените храни, 
публикуван от Евростат. Комисията ще 
публикува така получените 
преразгледани минимални нива на 
данъчно облагане в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Веднъж на всеки пет години следва да се извършва периодично преразглеждане на 
минималните нива на обичайното облагане на енергопотреблението, което означава 
веднъж по време на всеки законодателен мандат на Европейския парламент.

Изменение 141
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки три години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че да 
се отчитат промените в хармонизирания 
индекс на потребителските цени, без 
цените на енергията и непреработените 
храни, публикуван от Евростат. 
Комисията ще публикува така 
получените минимални нива на данъчно 
облагане в Официален вестник на 
Европейския съюз.

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението следва да бъдат 
адаптирани на всеки шест години, 
започвайки от 1 юли 2016 г., така че да 
се отчитат промените в хармонизирания 
индекс на потребителските цени, без 
цените на енергията и непреработените 
храни, публикуван от Евростат. 
Комисията ще публикува така 
получените минимални нива на данъчно 
облагане в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Би било твърде обременяващо минималните данъчни ставки да се адаптират веднъж 
на всеки три години. Уместно е честотата на адаптиране да бъде намалена.

Изменение 142
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще води автоматично до 
адаптиране на минималните нива, 
като се увеличава или намалява 
основната сума в евро в съответствие 
с процентната промяна в посочения 
индекс през предходните три 
календарни години. В случай, че 
процентната промяна в периода след 
предходната адаптация е по-малка 
от 0,5 %, минималните нива няма да 
се адаптират.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Не следва да има автоматично адаптиране на минималните данъчни ставки. Всяко 
адаптиране следва винаги да се основава на решение на Съвета.

Изменение 143
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ще води автоматично до 
адаптиране на минималните нива, 
като се увеличава или намалява 
основната сума в евро в съответствие 
с процентната промяна в посочения 
индекс през предходните три 
календарни години. В случай, че 
процентната промяна в периода след 
предходната адаптация е по-малка 
от 0,5 %, минималните нива няма да 
се адаптират.

заличава се

Or. en

Изменение 144
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималното равнище на 
обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане, заложено в 
настоящата директива, се 
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актуализира веднъж на всеки три 
години, започвайки от 1 юли 2016 г., с 
най-високата от следните две 
ставки:
а) актуалната реална стойност на 
основното ниво на СО2, изчислена 
чрез увеличаване или намаляване на
основната сума в евро в съответствие 
с процентната промяна на
хармонизирания индекс на 
потребителските цени през 
предходните три календарни години, 
без цените на енергията и 
непреработените храни, публикуван 
от Евростат, или
б) средната цена на СО2 в схемата на 
ЕС за търговия с емисии през 18-те 
месеца, предшестващи 
актуализирането, изчислена в 
съответствие с формула, която 
трябва да се уточни от Комисията 
въз основа на посочения в член 29
доклад, който трябва да бъде 
представен през 2015 г.
Не се извършва актуализиране, ако 
промяната от последната 
актуализация предвид развитието на 
тези две ставки би била по-малка от 
0,5 %.

Or. en

Обосновка

Този механизъм се състои от две части. Първо, индексацията гарантира, че 
минималната ставка за CO2 не е лишена от практически смисъл. Тъй като избраният 
индекс изрично изключва енергийни продукти, проблемите с инфлацията са избегнати. 
Второ, от гледна точка на CO2 между енергийното данъчно облагане и Европейската 
схема за търговия с емисии се създава  равнопоставеност. Минималната ставка в 
настоящата директива е логично обвързана с ценовия сигнал на Европейската схема 
за търговия с емисии за емисиите на СО2. Този механизъм създава стабилни, 
предвидими и справедливи стимули за справяне с емисиите на CO2 във всички сектори 
на обществото.
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Изменение 145
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Съюзът реши, че нивата на 
емисиите на парникови газове трябва 
да бъдат намалени до 2020 г. с повече 
от 20 % в сравнение с нивата, 
постигнати през 1990 г., Комисията 
не по-късно от три месеца след 
вземането на такова решение 
представя доклад относно 
желателните корекции в 
настоящата директива с оглед
постигане на новите цели. Не по-
късно от шест месеца след 
публикуването на доклада Съветът 
взема решение за начините на 
адаптиране на основното ниво на СО2 
спрямо новите обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Ако се поставят по-високи цели за намаляване на емисиите на парникови газове, това 
трябва да бъде незабавно отразено в настоящата директива чрез увеличаване на 
базисното ниво на CO2 по подходящ начин. Не би било разумно да се изключи 
приносът на данъчното облагане към усилията за постигане на новите цели.

Изменение 146
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 4 – параграф 4 – алинея 2в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува така 
получените минимални нива на 
обичайно данъчно облагане върху
енергопотреблението и обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Несъществена промяна за привеждане на текста в съответствие с други промени, 
предложени по този параграф.

Изменение 147
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 1 – точка 5 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 5 – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт (с изключение на такситата), 
за събиране на отпадъци, от 
въоръжените сили и публичните 
административни институции, за хора с 
увреждания, линейки;

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт (включително такситата), за 
събиране на отпадъци, от въоръжените 
сили и публичните административни 
институции, за хора с увреждания, 
линейки;

Or. en

Изменение 148
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 1 – точка 5 – буква б)
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Директива 2003/96/EО
Член 5 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт (с изключение на такситата), 
за събиране на отпадъци, от 
въоръжените сили и публичните 
административни институции, за хора с 
увреждания, линейки;

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт (с изключение на такситата, 
които използват моторни горива, 
произведени от петрол), за събиране 
на отпадъци, от въоръжените сили и 
публичните административни 
институции, за хора с увреждания, 
линейки;

Or. en

Обосновка

Природният газ/биометанът е алтернативата на горивата, произведени от петрол, и 
има изключително ниски емисии на токсични или канцерогенни вещества, почти нулеви 
емисии на прахови частици, никакви емисии на реактивни въглеводороди, намалени 
емисии на NOx, както и по-ниски нива на шум, което го прави идеално моторно гориво 
в градска среда. В доклада на експертната група по бъдещите транспортни горива 
от 25 януари 2011 г. се посочва, че метанът следва да се насърчава като едно от 
основните алтернативни горива в градския транспорт.

Изменение 149
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 5 – буква б)
Директива 2003/96/EО
Член 5 – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт (с изключение на такситата), 
за събиране на отпадъци, от 
въоръжените сили и публичните 
административни институции, за хора с 
увреждания, линейки;

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт (с изключение на такситата), 
за събиране на отпадъци, от 
въоръжените сили и публичните 
административни институции, за хора с 
увреждания, линейки, пожарни коли и 
полицейски автомобили;
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Or. en

Обосновка

Диференцирани данъчни ставки могат да бъдат прилагани от държавите-членки 
също така и при пожарни коли и полицейски автомобили.

Изменение 150
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2003/96/EО
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответно от 1 януари 2013 г., 1 
януари 2015 г. и 1 януари 2018 г.,
минималните нива на данъчно облагане 
на моторните горива се фиксират, 
както е посочено в приложение I, 
таблица А.

Въз основа на доклад и предложение 
на Комисията и като взема решения с 
единодушие, след консултации с 
Европейския парламент, Съветът 
решава какви да бъдат минималните 
нива на данъчно облагане на моторните 
горива.

Or. en

Обосновка

Минималните нива на данъчно облагане на моторните горива следва да бъдат 
определяни от Съвета с единодушие.

Изменение 151
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2003/96/EО
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 януари 2023 г. държавите-членки 
могат да диференцират търговската 
и нетърговската употреба на газьола, 
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използван като гориво за задвижване, 
при условие, че се спазват 
минималните нива, установени в 
Общността.
„Търговски газьол, използван като 
гориво за задвижване“, означава 
газьол, използван като гориво за 
задвижване за следните цели:
а) превозването на товари за 
собствена сметка, за сметка на 
отсрещната страна или срещу 
възнаграждение чрез моторно 
превозно средство или комбинация от 
превозни средства, чието 
изключително предназначение е 
автомобилният превоз на товари с 
максимално допустимо тегло в 
натоварено състояние от 7,5 тона 
или повече;
б) превозването на пътници, чрез 
редовен или случаен превоз, чрез 
моторно превозно средство категория 
М2 или категория М3, както е 
посочено в Директива 70/156/ЕИО на 
Съвета от 6 февруари 1970 г. за 
сближаването на законодателствата 
на държавите-членки по отношение 
на типовото одобрение на моторни 
превозни средства и техните 
ремаркета.“

Or. nl

Обосновка

Възможността държавите-членки да прилагат по-ниско ниво на данъчно облагане за 
търговската употреба на газьола като моторно гориво следва да се премахне 
постепенно. За да се даде на транспортните дружества възможността да се 
адаптират към новата данъчна система, е необходим преходен период с 
продължителност до 2023 г.

Изменение 152
Markus Ferber
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Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2003/96/EО
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държави-членки, които въвеждат 
или са въвели такса за ползване на 
определена инфраструктура за 
тежкотоварни автомобили по 
смисъла на Директива 2011/76/ЕО, 
предназначена изключително за 
превоз на стоки в автомобилния 
транспорт, могат да приложат за
ползвания от тези автомобили газьол 
намалена данъчна ставка, при условие 
че са спазени минималните нива на 
данъчно облагане съгласно 
приложение 1, таблица А.

Or. de

Изменение 153
Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
2003/96/EО
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
разглеждат диференцирано 
търговското и нетърговското 
приложение на газьола, използван 
като гориво, при условие че се 
съблюдават минималните нива, 
определени за ЕС и ставката за 
търговския газьол, използван като 
гориво, не е под националните прагове 
на данъчно облагане в сила от 1 
януари 2003 година, независимо от 
изключенията за това приложение, 
предвидени в настоящата директива.
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Or. it

Обосновка

От съществено значение е държавите-членки да могат да продължат да прилагат 
различна данъчна ставка за търговския газьол.

Изменение 154
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2003/96/EО
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да правят 
разлика между газьол за търговски и 
газьол за нетърговски цели.
За целите на настоящата директива 
„търговски газьол, използван като 
гориво за задвижване“ означава газьол, 
използван като гориво за задвижване 
за следните цели:
a) превоз на стоки за сметка на 
отсрещната страна, срещу 
възнаграждение или за собствена 
сметка чрез моторни превозни 
средства или комбинация от 
съчленени превозни средства, чието 
изключително предназначение е 
автомобилният превоз на стоки,
б) превозването на пътници с редовен 
или случаен превоз чрез моторно 
превозно средство.
Държавите-членки предвиждат 
възможността лицата, извършващи 
търговски превози, да прилагат 
различна данъчна отчетна система.

Or. en
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Обосновка

Следва да бъде запазена възможността държавите-членки да поддържат по-ниско 
ниво на данъчно облагане за търговската употреба на газьола като моторно гориво в 
сравнение с нетърговската му употреба, тъй като все още няма алтернативно 
гориво, което да бъде използвано в търговския транспорт.

Изменение 155
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2003/96/EО
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 
2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните 
нива на данъчно облагане на моторните 
горива се фиксират, както е посочено в 
приложение I, таблица А.“

Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 
2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните 
нива на данъчно облагане на моторните 
горива се фиксират, както е посочено в 
приложение I, таблица А.“

Държавите-членки могат да 
разглеждат диференцирано 
търговското и нетърговското 
приложение на газьола, използван 
като транспортно гориво, при 
условие че се съблюдават 
минималните нива, определени за 
Съюза, и ставката за търговския 
газьол, използван като транспортно 
гориво, не е под националните прагове 
на данъчно облагане в сила от 1 
януари 2003 година, независимо от 
изключенията за това приложение, 
предвидени в настоящата директива.
„Търговски газьол, използван като 
транспортно гориво“ означава газьол, 
използван като транспортно гориво 
за следните цели:
а) превозването на стоки под наем 
или срещу възнаграждение, или за 
собствена сметка, чрез моторни 
превозни средства или състав от 
превозни средства, чието 
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изключително предназначение е 
автомобилният превоз на стоки с 
максимално допустимо тегло в 
натоварено състояние най-малко 7,5 
тона;
б) превозването на пътници, чрез 
редовен или случаен превоз, чрез 
моторно превозно средство категория 
М2 или категория М3, както е 
посочено в Директива 70/156/ЕИО1 на 
Съвета от 6 февруари 1970 г. за 
сближаването на законодателствата 
на държавите-членки по отношение 
на типовото одобрение на моторни 
превозни средства и техните 
ремаркета.
____________
1 ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

Or. fi

Обосновка

При облагането на газьола трябва да продължи да се допуска разграничението между 
използването за стопански и частни нужди. По-ниската данъчна ставка за газьол за 
стопанско използване е важна от икономическа гледна точка, тъй като разходите за 
транспорт съставляват съществена част от стопанските разходи, особено в 
държавите, където разстоянията са дълги.

Изменение 156
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 2003/96/EО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 1 януари 2013 г. минималните 
нива на данъчно облагане, приложими 
за продуктите, които се използват като 
моторно гориво за посочените в 
параграф 2 от настоящия член употреби, 
се фиксират както е посочено в 

1. Въз основа на доклад и предложение 
от Комисията и като взема решения 
с единодушие след консултации с 
Европейския парламент, Съветът 
решава какви да бъдат минималните 
нива на данъчно облагане, приложими 
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приложение I, таблица Б. за продуктите, които се използват като 
моторно гориво за посочените в 
параграф 2 от настоящия член употреби.

Or. en

Обосновка

Минималните нива на данъчно облагане на продукти, използвани като моторни 
горива, следва да бъдат определяни от Съвета с единодушие.

Изменение 157
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2003/96/EО
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2013 г. минималните нива 
на данъчно облагане, приложими за 
отоплителните горива, се фиксират, 
както е посочено в приложение I, 
таблица В.

Въз основа на доклад и предложение 
от Комисията и като взема решения 
с единодушие след консултации с 
Европейския парламент, Съветът 
решава какви да бъдат минималните 
нива на данъчно облагане, приложими 
за отоплителните горива.

Or. en

Обосновка

Минималните нива на данъчно облагане на отоплителните горива следва да бъдат 
определяни от Съвета с единодушие.

Изменение 158
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2003/96/EО
Член 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2013 г. минималните нива 
на данъчно облагане, приложими за 
електроенергията, се фиксират, както 
е посочено в приложение I, таблица г.

Въз основа на доклад и предложение 
от Комисията и като взема решения 
с единодушие след консултации с 
Европейския парламент, Съветът 
решава какви да бъдат минималните 
нива на данъчно облагане, приложими 
за електроенергията.

Or. en

Обосновка

Минималните нива на данъчно облагане, приложими за електроенергията, следва да 
бъдат определяни от Съвета с единодушие.

Изменение 159
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 11
Директива 2003/96/EО
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Член 14 се изменя както следва: (11) Член 14 се заменя със следното:

а) параграф 1 се изменя както следва: Член 14
i) встъпителното изречение се заменя 
със следното:

До 31 декември 2020 г. държавите-
членки освобождават от данъчно 
облагане електроенергията, подавана 
директно на закотвени в пристанища 
кораби.

„В допълнение към общите 
разпоредби, формулирани в 
Директива 2008/118/ЕО от 16 
декември 2008 г. относно общия 
режим на облагане с акциз и за 
отмяна на Директива 92/12/ЕИО(*) 
във връзка с освобождаването от 
облагане на някои видове употреби на 
облагаеми продукти и без да се 
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засягат други разпоредби на ЕС, 
държавите-членки трябва да 
освободят от данъчно облагане 
следните стоки при условия, които 
те трябва да формулират, с цел 
осигуряване на точно и ясно 
прилагане на подобни освобождавания 
и за превенция на избягването, 
заобикалянето или злоупотребите по 
отношение на плащането на данъци:
_________
(*) OВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.“
ii) в текста на буква а), второто 
изречение се заменя със следното:
„Независимо от това, обаче, 
държавите-членки могат да облагат 
тези продукти с данъци по други 
свързани с екологичната политика 
причини, различни от намаляването 
на емисиите на СО2, без да трябва да 
се съобразяват с минималните нива 
на облагане, формулирани в 
настоящата директива.“
iii) добавят се следните букви г) и д):
„г) по отношение на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане —
енергийните продукти, използвани за 
дейности, които попадат в обхвата и 
не са изключени от Схемата на ЕС по 
смисъла на Директива 2003/87/ЕО;
д) до 31 декември 2020 г. —
електроенергията, подавана 
директно на закотвени в пристанища 
кораби.“
б) добавя се следният параграф 3:
„3. В случаите на употреби, посочени 
в буква а) от параграф 1, освен за 
употребите за генериране на 
електроенергия на борда на 
въздухоплавателен апарат или кораб 
(craft), освобождаването се отнася 
само за обичайното данъчно облагане 
върху енергопотреблението.“

Or. en
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Обосновка

На държавите-членки следва да бъде осигурена възможност да облагат с данъци 
горивата за въздухоплаването и корабоплаването, както и електроенергията, 
използвана за производство на електроенергия, но следва да има временно 
освобождаване на закотвени в пристанища кораби.

Изменение 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква a) – подточка iiа) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 1 – букви б) и в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) букви б) и в) се заличават.

Or. en

Обосновка

С това изменение се заличава задължението на държавите-членки да освобождават 
от данъчно облагане горивата, използвани във въздухоплаването и морското 
корабоплаване. Заличаването на това задължение има огромен потенциал за 
намаляване на емисиите на парникови газове. В изследване, проведено по искане на 
Комисията, се установява, че „хармонизирането на митата и ДДС за различните 
видове транспорт (на равнището на тези, които понастоящем се плащат от частния 
шосеен транспорт) води до икономии на емисии на парникови газове от над 10 % в 
сравнение с обичайната практика“. (Towards the decarbonisation of EU’s transport 
sector by 2050, стр. xi)

Изменение 161
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква a) – подточка iiа) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) буква б) се заличава
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Or. en

Обосновка

Би било разумно задължителните данъчни освобождавания по отношение на 
въздухоплаването и морското корабоплаване да се превърнат във факултативни
освобождавания. Тъй като сегашните забрани не са мотивирани от международно 
законодателство, те ненужно ограничават националното пространство за 
политически маневри в тези области. Преминаване към опция за освобождаване би 
дало възможност на държавите-членки да изпълняват своите задължения към ЕС в 
областта на климата и енергетиката по един разходно по-ефективен начин.

Изменение 162
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква a) – подточка iiб) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) буква в) се заличава

Or. en

Обосновка

Би било разумно задължителните данъчни освобождавания по отношение на 
въздухоплаването и морското корабоплаване да се превърнат в изборни 
освобождавания. Тъй като сегашните забрани не са мотивирани от международно 
законодателство, те ненужно ограничават националното пространство за 
политически маневри в тези области. Преминаване към опция за освобождавания би 
дало възможност на държавите-членки да изпълняват своите задължения към ЕС в 
областта на климата и енергетиката по един разходно по-ефективен начин.

Изменение 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а) – подточка iii)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по отношение на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане —
енергийните продукти, използвани за 
дейности, които попадат в обхвата и не 
са изключени от Схемата на ЕС по 
смисъла на Директива 2003/87/ЕО;

г) по отношение на опцията за 
обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане — енергийните продукти, 
използвани за дейности, които попадат в 
обхвата и не са изключени от Схемата 
на ЕС по смисъла на 
Директива 2003/87/ЕО;

Or. en

Изменение 164
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а) – подточка iii)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) до 31 декември 2020 г. —
електроенергията, подавана директно на 
закотвени в пристанища кораби.

д) до 31 декември 2023 г. —
електроенергията, подавана директно на 
закотвени в морски или вътрешни 
пристанища кораби.

Or. nl

Изменение 165
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а) – подточка iii)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) до 31 декември 2020 г. —
електроенергията, подавана директно на 
закотвени в пристанища кораби.

д) до 31 декември 2023 г. —
електроенергията, подавана директно на 
закотвени в пристанища кораби.
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Or. en

Обосновка

Инвестициите в генерирана на сушата електроенергия са скъпи и трябва да са 
основани на предвидими дългосрочни изчисления. Предложеното освобождаване до 
2020 г. не е достатъчно продължително в това отношение и поради това следва да се 
удължи. 2023 г. е по-подходяща година за превръщането на това освобождаване на 
първи етап в една по-цялостна рамка по този въпрос.

Изменение 166
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а) – подточка iii)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) до 31 декември 2020 г. —
електроенергията, подавана директно на 
закотвени в пристанища кораби.

д) до 31 декември 2020 г. —
електроенергията, подавана директно на 
закотвени в морски или вътрешни 
пристанища кораби.

Or. en

Изменение 167
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква aа) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) параграф 2 се заличава

Or. en

Обосновка

Това заличаване е логично последствие от предложените заличавания на букви б) и в) 
от параграф 1 на този член.
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Изменение 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква aа) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) параграф 2 се заличава.

Or. en

Обосновка

С това изменение се заличава тромавата процедура, съгласно която държавите-
членки трябва да сключват двустранни споразумения с други държави-членки, ако 
желаят да премахнат освобождаванията от данъчно облагане на горивата, 
използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване за транспорт в рамките 
на ЕС. Нито една държава-членка не е използвала досега тази процедура. Изглежда 
много по-подходящо в настоящата директива да се даде възможност на държавите-
членки за данъчно облагане на горивата.

Изменение 169
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/96/EО
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Добавя се следният член 14a: заличава се
„Член 14а
1. До 31 декември 2020 г. държавите 
членки трябва да предоставят 
данъчен кредит по обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, по
отношение на употребата на 
енергийни продукти от инсталации, 
принадлежащи към сектори или 
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подсектори, за които се счита, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии.
2. Размерът на данъчния кредит 
следва да съответства на 
стойността на статистическата 
медиана на годишното потребление 
на енергийни продукти, изразено в 
гигаджаули (GJ), на съответната 
инсталация през референтния период, 
използвано за различни от посочените 
в член 7 цели, умножена по 0,00561 и 
по минималната ставка на 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане, посочена в 
приложение I, таблица В. 
Споменатият в първото изречение 
референтен период е или периодът от 
1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г., 
или периодът от 1 януари 2009 г. до 31 
декември 2010 г. Сумата по данъчния 
кредит не трябва да надхвърля 
сумата по обвързания с емисиите на 
СО2 данък върху използването на 
енергийни продукти от тази 
инсталация през съответния период.
3. За инсталациите, които не са 
работили през референтния период, 
държавите членки следва да 
определят размера на данъчния 
кредит въз основа на инсталираната 
мощност (капацитет) на 
инсталацията, умножена по средния 
коефициент на използване на 
мощността (капацитета), съгласно 
методиката, формулирана в Решение 
XXX на Комисията за определяне на 
отнасящи се за целия ЕС преходни 
правила за хармонизирано 
предоставяне на безплатни квоти за 
емисии съгласно член 10а от 
Директива 2003/87/ЕО(*). 
4. В случаите когато дадена държава-
членка прилага ниво на обвързано с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
надхвърлящо съответното 
минимално ниво, предписано в 
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настоящата директива, при 
определянето на данъчния кредит по 
параграф 2 тази държава-членка 
може да използва такова по-високо 
ниво на обвързаното с емисиите на 
СО2 данъчно облагане, което да 
достига до националното ниво на 
облагане.
5. За целите по параграфи от 1 до 4, 
изразът „сектори или подсектори, за 
които се счита, че са изложени на 
значителен риск от изместване на 
въглеродни емисии“ означава тези 
сектори или подсектори, които са 
определени по този начин въз основа 
на член 10а, параграф 13 от 
Директива 2003/87/ЕО.
___________
(*) OВ L“

Or. en

Обосновка

Ограниченият брой сектори и инсталации, засегнати от изместване на въглеродни 
емисии, всъщност не оправдава това решение. Държавите-членки следва да 
компенсират чрез държавни помощи всеки доказан риск от въглеродни емисии за 
енергоемките промишлени сектори в резултат от енергийното данъчно облагане.

Изменение 170
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/96/EО
Член 14а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2020 г. държавите 
членки трябва да предоставят данъчен 
кредит по обвързаното с емисиите на 
СО2 данъчно облагане, по отношение на 
употребата на енергийни продукти от 
инсталации, принадлежащи към сектори 

1. Държавите-членки предоставят 
данъчен кредит по обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, по 
отношение на употребата на енергийни 
продукти от инсталации, принадлежащи 
към сектори или подсектори, за които се 
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или подсектори, за които се счита, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии.

счита, че са изложени на значителен 
риск от изместване на въглеродни 
емисии.

Or. de

Изменение 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2003/96/EО
Член 14а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2020 г. държавите 
членки трябва да предоставят данъчен 
кредит по обвързаното с емисиите на 
СО2 данъчно облагане, по отношение на 
употребата на енергийни продукти от 
инсталации, принадлежащи към сектори 
или подсектори, за които се счита, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии.

1. До 31 декември 2020 г. държавите-
членки предоставят данъчен кредит по 
опцията за обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане, по отношение на 
употребата на енергийни продукти от 
инсталации, принадлежащи към сектори 
или подсектори, за които се счита, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване на въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 172
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a) – подточка -i) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) добавя се следната буква:
„ба) до 1 януари 2023 г.
електроенергията, използвана за 
зареждането на електрически и 
хибридни превозни средства, 
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използвани за шосеен транспорт;“

Or. en

Обосновка

Електрифицирането е важен елемент в процеса на придаване на устойчивост на 
транспортния сектор. Тъй като общото въздействие на емисиите на тези превозни 
средства е тясно свързано с чистотата на входящото електричество, те не са 
непременно екологосъобразни във всички държави-членки в краткосрочен план. 
Въпреки това, в дългосрочен план тези много ефективни технологии проправят път за 
създаването на истински устойчиви транспортни системи.

Изменение 173
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a) – подточка -iа) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-ia) буква е) се заменя със следното:
„е) енергийните продукти, доставени,
за да бъдат използвани като гориво в 
морското корабоплаване и 
корабоплаването във вътрешни води 
(включително свързаното с риболов), 
с изключение на частното плаване за 
развлечение, както и 
електроенергията, произведена на 
борда на плавателния съд;
За целите на настоящата директива 
„частно плаване за развлечение“ 
означава използването на плавателен 
съд от неговия собственик или от 
физическото или юридическо лице, 
което може да го ползва под наем или 
по друг начин, за цели, различни от 
търговските, и по-специално 
различни от транспортиране на 
пътници или стоки или предоставяне 
на услуги срещу заплащане или за 
нуждите на публични органи.“
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Or. en

Обосновка

Би било разумно задължителните данъчни освобождавания по отношение на 
въздухоплаването и морското корабоплаване да се превърнат в опции за 
освобождаване. Тъй като действащите забрани не са мотивирани от международно 
законодателство, те ненужно ограничават националното пространство за 
политически маневри в тези области. Преминаване към опции за освобождаване би 
дало възможност на държавите-членки да изпълняват своите задължения към ЕС в 
областта на климата и енергетиката по един разходно по-ефективен начин.

Изменение 174
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – точка -iб) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-iб) добавя се следната буква еа):
„еа) енергийните продукти, 
доставяни за гориво за целите на 
въздухоплаването, като се изключват 
частните полети за развлечение;
За целите на настоящата директива 
„частен полет за развлечение“ 
означава използването на самолет от 
неговия собственик или от 
физическото или юридическо лице, 
което може да го ползва под наем или 
по друг начин, за цели, различни от 
търговските, и по-специално 
различни от транспортиране на 
пътници или стоки или предоставяне 
на услуги срещу заплащане или за 
нуждите на публични органи.“

Or. en

Обосновка

Би било разумно задължителните данъчни освобождавания по отношение на 
въздухоплаването и морското корабоплаване да се превърнат в опции за 
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освобождаване. Тъй като действащите забрани не са мотивирани от международно 
законодателство, те ненужно ограничават националното пространство за 
политически маневри в тези области. Преминаване към опции за освобождаване би 
дало възможност на държавите-членки да изпълняват своите задължения към ЕС в 
областта на климата и енергетиката по един разходно по-ефективен начин.

Изменение 175
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a) – подточка i) и подточка iа) (нови)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – букви е), з) и и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) букви з) и и) се заменят със 
следното:

i) букви е) и з) се заличават;

ia) подточка i) се заменя със следното:

„з) използваните като отоплителни 
горива енергийни продукти и
електроенергията, ако се използват 
от домакинствата и/или от 
организации, признати от 
съответната държава-членка като 
занимаващи се с благотворителност. 
В случай, че използването е от 
благотворителни организации, 
държавите-членки могат да 
ограничат данъчното освобождаване 
или намаление до равнището, 
прилагано при употреба за 
нестопански цели. Когато има 
смесено използване — както за 
стопански, така и за нестопански 
цели, продуктите се облагат 
пропорционално на всеки вид 
използване. Ако даден вид използване е 
незначително, то може да бъде 
третирано като нулево;“
i) до 1 януари 2023 г. — природния газ и 
втечнения нефтен газ, използвани като 
транспортно гориво;“

„i) до 1 януари 2023 г. — природния газ 
и втечнения нефтен газ, използвани като 
транспортно гориво;“
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Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да могат сами да определят адекватни нива на данъчното 
облагане за мореплаването и въздухоплаването.

Изменение 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a) – подточка -i) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) буква д) се заменя със следното:
„д) енергийните продукти и 
електроенергията, използвани за 
превозването на стоки и пътници чрез 
железопътен транспорт, метро, 
трамваи [...] тролейбуси и градски 
автобуси, предимно тези, задвижвани 
с природен газ;“

Or. es

Изменение 177
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) използваните като отоплителни 
горива енергийни продукти и
електроенергията, ако се използват от 
домакинствата и/или от организации, 
признати от съответната държава-
членка като занимаващи се с 

з) до 1 януари 2023 г. електроенергията,
природният газ, въглищата и 
твърдите горива, ако се използват от 
домакинствата и/или от организации, 
признати от съответната държава-
членка като занимаващи се с 
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благотворителност. В случай, че 
използването е от благотворителни 
организации, държавите-членки могат 
да ограничат данъчното освобождаване 
или намаление до равнището, прилагано 
при употреба за нестопански цели. 
Когато има смесено използване — както 
за стопански, така и за нестопански 
цели, продуктите се облагат 
пропорционално на всеки вид 
използване. Ако даден вид използване е 
незначително, то може да бъде 
третирано като нулево;

благотворителност. В случай, че 
използването е от благотворителни 
организации, държавите-членки могат 
да ограничат данъчното освобождаване 
или намаление до равнището, прилагано 
при употреба за нестопански цели. 
Когато има смесено използване – както 
за стопански, така и за нестопански 
цели, продуктите се облагат 
пропорционално на всеки вид 
използване. Ако даден вид използване е 
незначително, то може да бъде 
третирано като нулево;

Or. en

Обосновка

Освобождаването в текущия му обхват – без добавяне на газьол за отоплителни цели 
– следва да се премахне в дългосрочен план за повишаване на стимулите за икономия 
на енергия и енергийна ефективност. Същевременно домакинствата с ниски доходи и
благотворителните организации следва да получат компенсация чрез социални мерки. 
Когато бъде приложено, освобождаването намалява ценовия натиск – като по този 
начин явно демотивира инвестициите, например, за саниране на жилища и централно 
отопление – и по този начин прави домакинствата твърде пасивни от гледна точка 
на ограничаването на потреблението на енергия.

Изменение 178
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) използваните като отоплителни
горива енергийни продукти и 
електроенергията, ако се използват от 
домакинствата и/или от организации, 
признати от съответната държава-
членка като занимаващи се с 
благотворителност. В случай, че 
използването е от благотворителни 
организации, държавите-членки могат 

з) до 1 януари 2023 г. използваните като 
отоплителни горива енергийни 
продукти и електроенергията, ако се 
използват от домакинствата и/или от 
организации, признати от съответната 
държава-членка като занимаващи се с 
благотворителност. В случай, че 
използването е от благотворителни 
организации, държавите-членки могат 
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да ограничат данъчното освобождаване 
или намаление до равнището, прилагано 
при употреба за нестопански цели. 
Когато има смесено използване — както 
за стопански, така и за нестопански 
цели, продуктите се облагат 
пропорционално на всеки вид 
използване. Ако даден вид използване е 
незначително, то може да бъде 
третирано като нулево;

да ограничат данъчното освобождаване 
или намаление до равнището, прилагано 
при употреба за нестопански цели. 
Когато има смесено използване — както 
за стопански, така и за нестопански 
цели, продуктите се облагат 
пропорционално на всеки вид 
използване. Ако даден вид използване е 
незначително, то може да бъде 
третирано като нулево;

Or. nl

Изменение 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) до 1 януари 2023 г. — природния газ 
и втечнения нефтен газ, използвани 
като транспортно гориво;

заличава се

Or. en

Изменение 180
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) до 1 януари 2023 г. — природния газ 
и втечнения нефтен газ, използвани като 
транспортно гориво;

и) до 1 януари 2023 г. — природния газ 
и втечнения нефтен газ, използвани като 
транспортно гориво; от 1 януари 
2023 г. до 1 януари 2028 г. държавите-
членки могат да прилагат намаление 
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до 50% на минималните нива на 
данъчно облагане за едното или и 
двете горива при условие, че 
националният пазарен дял на 
превозните средства, използващи 
въпросното гориво, е по-малък от 
10%.

Or. en

Обосновка

Въпреки че втечненият нефтен газ и природният газ не са устойчиви енергийни 
решения, те са приемливи елементи в енергийния микс в средносрочен план. Те 
произвеждат по-ниски емисии на CO2 и NOx от други фосилни горива. Също така –
тяхната инфраструктура би могла – по-специално по отношение на природния газ –
да улесни въвеждането на възобновяеми алтернативни горива. Поради това данъчни 
облекчения до 50% следва да бъдат разрешени до 2028 г., но единствено при условие че 
етапите на разгръщане на малки пазарни дялове все още продължават.

Изменение 181
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) до 1 януари 2023 г. — природния газ 
и втечнения нефтен газ, използвани като 
транспортно гориво;

и) до 1 януари 2023 г. — природния газ, 
биометана и втечнения нефтен газ, 
използвани като моторно гориво, без да 
се засяга член 4, параграф 3, алинея 2a;

Or. en

Обосновка

Развитието на биометана е свързано с това на превозните средства, използващи 
природен газ, и следователно с евентуално благоприятно данъчно третиране, 
позволяващо развитието на инфраструктура за зареждане с метан. Метанът, 
достъпната алтернатива на горивата, произведени от петрол, има много ниски 
емисии на NMHC, прахови частици и NOx, като подобрява качеството на въздуха в 
градовете и намалява същевременно шума и CO2. „Клаузата за преразглеждане“ е 
правилният законодателен инструмент за оценка на необходимостта от запазване на 
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облекченото данъчно третиране на алтернативните горива.

Изменение 182
Leonardo Domenici

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) до 1 януари 2023 г. — природния газ 
и втечнения нефтен газ, използвани като 
транспортно гориво;

и) природния газ и втечнения нефтен 
газ, използвани като транспортно 
гориво, включително чрез дерогация 
от член 4, параграф 3;

Or. it

Обосновка

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Изменение 183
Werner Langen

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) до 1 януари 2023 г. — природния газ и 
втечнения нефтен газ, използвани като 
транспортно гориво;

i) до 1 януари 2023 г. — природния газ, 
биогаза и втечнения нефтен газ, 
използвани като транспортно гориво;

Or. de
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Изменение 184
Leonardo Domenici

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a) – подточка iа) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – буква ла) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) добавя се следната буква:
„ла) втечнения нефтен газ, използван 
като отоплително гориво, 
включително чрез дерогация от член 
4, параграф 3;“

Or. it

Обосновка

Държавите-членки трябва да могат, по отношение на втечнения нефтен газ, 
използван като отоплително гориво, да прилагат дерогации както от минималните 
нива на установения данък, така и от принципа на фискална неутралност, посочен в 
новия член 4, параграф 3, включен в предложението за директива. Такива дерогации са 
оправдани от социална и от екологична гледна точка, като се има предвид, че 
втечненият нефтен газ позволява удовлетворяването на потребностите от първична 
енергия на хората, живеещи в отдалечени райони.

Изменение 185
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка ii)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) добавя се следната алинея: заличава се
„Посоченото в букви от а) до д) и в 
буква ж) не се отнася за обичайното 
данъчно облагане върху 
енергопотреблението.“
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Or. lv

Изменение 186
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка ii)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в букви от а) до д) и в буква 
ж) не се отнася за обичайното данъчно 
облагане върху енергопотреблението.

Посоченото в букви от а) до д), буква ж)
и буква и) се отнася само за обичайното 
данъчно облагане върху 
енергопотреблението.

Or. en

Обосновка

Освобождаването на всички домакинства ще отслаби стимулите за спестяване на 
електроенергия и също така ще стимулира избягването на развитието на по-
ефикасни решения за централно отопление, като по този начин се изкривява СТЕ на 
ЕС. Приходите от енергийните данъци следва да се използват за подкрепа на по-
бедните групи от обществото и за подкрепа на мерки за спестяване на 
електроенергия.

Изменение 187
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка ii)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в букви от а) до д) и в 
буква ж) не се отнася за обичайното 
данъчно облагане върху 
енергопотреблението.

Посоченото в букви от а), б), г), д) и ж) 
се отнася само за обичайното данъчно 
облагане върху енергопотреблението.
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Or. en

Изменение 188
Peter Simon

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка ii)
Директива 2003/96/EО
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в букви от а) до д) и в 
буква ж) не се отнася за обичайното 
данъчно облагане върху 
енергопотреблението.

Посоченото в букви а), б), д) и ж) се 
отнася само за обичайното данъчно 
облагане върху енергопотреблението.

Or. de

Обосновка

Данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията, които се 
използват за когенерация, и електроенергията, която се произвежда при 
когенерацията, ще доведе до това, че експлоатацията на тези инсталации често 
няма да бъде рентабилна и когенерацията повече няма да се използва. При 
когенерацията за същото отделяне на CO2 се ползва повече енергия. Отпадането на 
когенерацията следователно би довело до повишено отделяне на CO2 и следователно 
би било в противоречие с целта на директивата. Поради това следва да се предвиди 
възможност за  намаляване, съответно освобождаване от обвързания с емисиите на 
CO2 данък.

Изменение 189
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 3 се заменя със следното: заличава се
3. „За потреблението на енергийни 
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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.“

Or. en

Обосновка

С цел установяване на справедливи условия спрямо други икономически дейности, 
обхванати от разпоредбите за енергийното данъчно облагане, и за да не бъде 
изпусната възможността за създаване на стимули, така че горепосочените дейности 
да намаляват емисиите на CO2 и потреблението на енергия, те не следва да бъдат 
освобождавани.

Изменение 190
Ivo Strejček

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква б)
Директива 2003/96/EО
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 

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.
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приблизително до такова подобряване 
на енергийната ефективност, 
каквото би било постигнато, ако се 
прилагаха стандартните минимални 
ставки за ЕС.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да имат възможност да поддържат нулево ниво на 
данъчно облагане за потреблението на енергийни продукти и електроенергия при 
селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности.

Изменение 191
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква б)
Директива 2003/96/EО
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. 
Бенефициерите следва да бъдат обект на 
разпоредби, водещи до такова 
подобряване на енергийната 
ефективност, каквото би било 
постигнато, ако се прилагаха 
стандартните минимални ставки за ЕС.
Процесът на подобряване на 
енергийната ефективност се 
проследява внимателно от 
националните органи. За 
бенефициерите, които не успяват да 
изпълнят очакваните подобрения на 
ефективността, 
енергопотреблението се облага на 
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равнище, съответстващо на 
степента на неизпълнение.

Or. en

Обосновка

Процедурата за подобрение на ефективността трябва да стане строга и щателна с 
цел постигане на истински резултати. Данъчни облекчения следва да се предоставят 
единствено въз основа на проверени подобрения на ефективността. В тази връзка са 
необходими ясни и стабилни национални рамки.

Изменение 192
Werner Langen

Предложение за директива
Член 1 – точка 13а* – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 16 – параграф 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 
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:

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 
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 или, в случая с 
моторните горива, ако имат пазарен 
дял под 5 процента:

*Забележка: погрешно номерирана 
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„(1)“ в предложението на Комисията.

Or. de

Изменение 193
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 13а* – буква а)
Директива 2003/96/EО
Член 16 – параграф 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 
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:

1. 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 
продукти, посочени в член 2 от 
настоящата директива, когато тези 
продукти са произведени от или 
съдържат един или повече от следните 
продукти, и ако

а) 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,
б) в случая на продукти, произведени 
от биомаса, различни от 
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транспортни биогорива или други 
течни горива от биомаса, тези 
продукти съответстват на 
критериите за устойчиво развито 
производство, които ще бъдат 
установени в съответствие с член 1, 
параграф 4 от настоящата 
директива, веднага щом тези 
критерии бъдат приети:

*NB: Погрешно номерирана „(1)“ в 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Критериите за устойчиво развито производство трябва да важат не само за 
транспортните биогорива и течните горива от биомаса, но и за горивата на базата 
на твърда биомаса. Не би било основателно постоянно – съгласно предложението на 
Комисията – да се отдава предпочитание на горива, произведени от неустойчива 
твърда биомаса. Тъй като логиката на устойчивостта донякъде се различава между 
твърдата биомаса и транспортните биогорива и течните горива от биомаса, за 
твърдата биомаса е необходимо да се установят специфични критерии, които след 
това да бъдат приложени в рамката на настоящата директива.

Изменение 194
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 1 – точка 13а* – буква а) – подточка i)
Директива 2003/96/EО
Член 16 – параграф 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 
продукти, посочени в член 2 от 
настоящата директива, когато тези 
продукти са произведени от или 
съдържат един или повече от следните 

1. 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 
продукти, посочени в член 2 от 
настоящата директива, когато тези 
продукти са произведени от или 
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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:

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:

По отношение на биометана 
енергийното съдържание за обемна 
или тегловна единица е същото както 
за природния газ. Предвид факта, че 
биометанът, въведен в мрежата за 
подаване на природен газ, спомага за 
увеличаване на дела на 
възобновяемите източници, той ще 
бъде освободен от данък що се отнася 
до CO2 и енергийното съдържание, 
при условие че се произвежда в 
съответствие с критериите за 
устойчиво развито производство.

*Забележка: Погрешно номерирана 
„(1)“ в предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Биометанът е един от основните стълбове за постигане до 2020 г. на целта за 10% 
биогорива в транспорта. За смесването на природния газ и биометана няма 
ограничения благодарение на еднаквия молекулен състав. Те са единствената налична 
алтернатива с по-ниски емисии на горивата, произвеждани от петрол. По тази 
причина биометанът трябва да бъде освободен от данък що се отнася до 
обвързаната с емисиите на CO2 и енергията данъчна тежест. Процентът на 
биометана, въведен в мрежата за подаване на природен газ, ще бъде приспаднат от 
общия данък във връзка с природния газ.

Изменение 195
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 1 – точка 14
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Директива 2003/96/EО
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условие че предписаните в 
настоящата директива минимални 
нива на данъчно облагане се спазват 
средно за всяка стопанска единица, 
държавите-членки могат да прилагат 
при обичайното облагане на 
енергопотреблението намаления на 
облагането на енергийни продукти, 
използвани за отопление или за целите 
по член 8, параграф 2, буква б) и буква 
в), както и на електроенергията, в 
следните случаи:

1. Държавите-членки могат да прилагат 
при обичайното облагане на 
енергопотреблението намаления на 
облагането на енергийни продукти, 
използвани за отопление или за целите 
по член 8, параграф 2, буква б) и буква 
в), както и на електроенергията, в 
следните случаи:

Or. en

Изменение 196
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 1 – точка 14
Директива 2003/96/EО
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че предписаните в 
настоящата директива минимални 
нива на данъчно облагане се спазват 
средно за всяка стопанска единица, 
държавите-членки могат да прилагат 
при обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане намаления на 
облагането на енергийни продукти, 
използвани за отопление или за целите 
по член 8, параграф 2, буква б) и буква 
в), ако са сключени споразумения със 
съответните стопански единици 
съгласно член 11 или с асоциации на 
такива стопански единици, или ако се 
прилагат схеми за търгуеми разрешения 
или еквивалентни механизми, водещи 

2. Държавите-членки могат да прилагат 
при обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане намаления на 
облагането на енергийни продукти, 
използвани за отопление или за целите 
по член 8, параграф 2, буква б) и буква 
в), ако са сключени споразумения със 
съответните стопански единици 
съгласно член 11 или с асоциации на 
такива стопански единици, или ако се 
прилагат схеми за търгуеми разрешения 
или еквивалентни ефективни 
механизми, водещи до постигането на 
цели за намаляване на емисиите на СО2.
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до постигането на цели за намаляване на 
емисиите на СО2.

Or. en

Изменение 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 14
Директива 2003/96/EО
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че предписаните в 
настоящата директива минимални нива 
на данъчно облагане се спазват средно 
за всяка стопанска единица, държавите-
членки могат да прилагат при 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане намаления на 
облагането на енергийни продукти, 
използвани за отопление или за целите 
по член 8, параграф 2, буква б) и буква 
в), ако са сключени споразумения със 
съответните стопански единици 
съгласно член 11 или с асоциации на 
такива стопански единици, или ако се 
прилагат схеми за търгуеми разрешения 
или еквивалентни механизми, водещи 
до постигането на цели за намаляване на 
емисиите на СО2.

2. При условие че предписаните в 
настоящата директива минимални нива 
на данъчно облагане се спазват средно 
за всяка стопанска единица, държавите-
членки могат да прилагат при 
незадължително обвързано с емисиите 
на СО2 данъчно облагане намаления на 
облагането на енергийни продукти, 
използвани за отопление или за целите 
по член 8, параграф 2, буква б) и буква 
в), ако са сключени споразумения със 
съответните стопански единици 
съгласно член 11 или с асоциации на 
такива стопански единици, или ако се 
прилагат схеми за търгуеми разрешения 
или еквивалентни механизми, водещи 
до постигането на цели за намаляване на 
емисиите на СО2.

Or. en

Изменение 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Предложение за директива
Член 1 – точка 14
Директива 2003/96/EО
Член 18 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. България, Чешката република, 
Естония, Латвия, Литва, Унгария, 
Полша, Румъния и Словакия могат да 
прилагат, за употребите посочени в 
член 8 и член 9, преходен период до 1 
януари 2021 г. за въвеждането на 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане. Ако ЕС вземе 
решение за намаляване с повече от 
20 % на емисиите на парникови газове 
до 2020 г. в сравнение с количествата 
от 1990 г., Комисията следва да 
проучи как се прилагат тези преходни 
периоди и, ако това е целесъобразно, 
да представи предложение за 
тяхното скъсяване и/или за 
изменение на посочените в 
приложение I минимални нива на 
обвързаното с емисиите на СО2
данъчно облагане.“

заличава се

Or. en

Изменение 199
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 14
Директива 2003/96/EО
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. България, Чешката република, 
Естония, Латвия, Литва, Унгария, 
Полша, Румъния и Словакия могат да 
прилагат, за употребите посочени в член 
8 и член 9, преходен период до 1 януари 
2021 г. за въвеждането на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане. Ако 
ЕС вземе решение за намаляване с 
повече от 20 % на емисиите на 
парникови газове до 2020 г. в сравнение 

5. България, Чешката република, 
Естония, Латвия, Литва, Унгария, 
Полша, Румъния и Словакия могат да 
прилагат, за употребите посочени в член 
8 и член 9, преходен период до 1 януари 
2021 г. за въвеждането на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане. Ако 
ЕС вземе решение за намаляване с 
повече от 20 % на емисиите на 
парникови газове до 2020 г. в сравнение 
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с количествата от 1990 г., Комисията 
следва да проучи как се прилагат тези 
преходни периоди и, ако това е 
целесъобразно, да представи 
предложение за тяхното скъсяване и/или 
за изменение на посочените в 
приложение I минимални нива на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане.

с количествата от 1990 г., Комисията 
следва да проучи как се прилагат тези 
преходни периоди и да представи 
предложение за тяхното скъсяване и/или 
за изменение на посочените в 
приложение I минимални нива на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане.

Or. en

Обосновка

Ако се поставят по-високи цели за намаляване на емисиите на парникови газове, тези 
преходни периоди трябва да се разгледат в нов контекст. При такъв сценарий 
държавите-членки, които биват освободени, следва поне до известна степен да 
вземат участие в общото усилие за намаляване на емисиите.

Изменение 200
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 17 – буква ва) (нова)
Директива 2003/96/EО
Член 21 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф:
„6а. Най-късно две години след 
приемането на настоящата 
директива Комисията представя 
доклад за осъществимостта и 
очакваното въздействие на пълното 
или частично преминаване от 
настоящата система на облагане на 
количествата транспортни горива, 
закупувани в национален мащаб, към 
система на облагане на тези горива 
въз основа на количествата, които 
действително се използват на 
територията на всяка държава-
членка. Ако се счете за целесъобразно, 
след доклада следва да бъдат 
представени съответните 
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законодателни предложения.“

Or. en

Обосновка

Свързаните с укриването на данъци явления „горивен туризъм“ в търговския 
автомобилен транспорт и „свръхзареждане“ в търговското въздухоплаване 
нарушават вътрешния пазар и правят неоснователно неизгодно за отделните 
държави-членки прилагането на нива на данъчното облагане, които са по-високи от 
тези в други държави. Североамериканският модел на IFTA показва, че тези проблеми 
могат да се решат по рационален начин чрез данъчно облагане на употребеното 
гориво – вместо на продаденото – на територията на всяка административна 
област (държава-членка).

Изменение 201
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
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 
Съвета доклад относно прилагането на 
настоящата директива и, ако е 
целесъобразно – предложение за 
нейното изменение. За регулиране на 
цените на тон CO2 на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Изменянето на директивата е твърде тромава процедура за същественото
регулиране на цените на CO2.
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Изменение 202
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
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.

Or. en

Обосновка

Предвид бързите технически и политически развития в тази област, Комисията 
трябва да докладва по-често от всеки пет години, така че настоящата директива да 
се поддържа актуална в достатъчна степен. Докладите следва да се представят и 
пред Парламента.

Изменение 203
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
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 
Съвета и на Европейския парламент
доклад относно прилагането на 
настоящата директива и, ако е 
целесъобразно — предложение за 
нейното изменение.
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Or. nl

Изменение 204
Rovana Plumb

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
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.

Or. en

Обосновка

Комисията трябва да докладва по-често от всеки пет години, предвид бързите 
технически и политически развития в тази област, така че настоящата директива 
да се поддържа актуална в достатъчна степен. Докладите следва да се представят и 
пред Парламента.

Изменение 205
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
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 

На всеки пет 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 
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целесъобразно — предложение за 
нейното изменение.

настоящата директива и, ако е 
целесъобразно — предложение за 
нейното изменение.

Or. de

Изменение 206
Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива 
(включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване). В доклада следва да 
бъде взето предвид правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
реалната стойност на минималните нива 
на данъчно облагане и по-
широкообхватните цели на Договора.

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, въздействието по 
отношение на вредните и 
потенциално вредните емисии, 
различни от СО2, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива
(включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване). В доклада следва да 
бъде взето предвид правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
реалната стойност на минималните нива 
на данъчно облагане и по-
широкообхватните цели на Договора.

Or. en

Обосновка

В процеса на подобряване на настоящата директива проблемите с емисии, различни 
от CO2 – например NOx – следва специално да се вземат предвид. Важно е да се 
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осъществи по-активно проучване и противодействие на по-широкото въздействие 
върху околната среда от употребата на моторни и отоплителни горива.

Изменение 207
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива 
(включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване). В доклада следва да 
бъде взето предвид правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
реалната стойност на минималните нива 
на данъчно облагане и по-
широкообхватните цели на Договора.

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива 
(включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване). Докладът на 
Комисията разглежда дали в 
допълнение към емисиите на CO2 
следва също да се вземат предвид 
емисии от други вредни газове с цел 
защита на общественото здраве. В 
доклада следва да бъде взето предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и по-широкообхватните цели на 
Договора.

Or. nl

Изменение 208
Bernd Lange



AM\883480BG.doc 159/166 PE475.931v01-00

BG

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива 
(включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване). 

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива 
(включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване). В доклада се 
разглежда също така въздействието, 
върху определянето на промишлените 
политически приоритетите в
европейската автомобилна 
промишленост, във връзка с чистите, 
енергийно ефективни конвенционални 
двигатели с вътрешно горене и 
целите на ЕС за намаляване на 
емисиите на CO2 в автомобилния 
сектор.

В доклада следва да бъде взето предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане
и по-широкообхватните цели на 
Договора.

В доклада следва да бъде взето предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и по-широкообхватните цели на 
Договора.

Or. de

Изменение 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis
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Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата 
директива (включително за горивата, 
използвани във въздухоплаването и 
морското корабоплаване). В доклада 
следва да бъде взето предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и по-широкообхватните цели на 
Договора.

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления.
Докладът също включва преглед на 
действащите разпоредби за данъчно 
облагане, съдържащи се в 
двустранните споразумения за 
въздухоплавателни услуги. В доклада 
следва да бъде взето предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и по-широкообхватните цели на 
Договора.

Or. en

Обосновка

Като предлага да докладва относно обосноваността на данъчните освобождавания 
за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване, Комисията 
признава имплицитно, че те са проблематични, но отлага решаването на въпроса. 
Предприемането на стъпки за решаването на тези въпроси обаче е важно, ако ЕС 
иска да се ползва с доверие относно своите цели за трансформиране на 
транспортната система на ЕС в устойчива система. Правилното ценообразуване е 
необходимо условие за постигането на тази цел.

Изменение 210
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
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, подлежи на периодично 
преразглеждане, като се отчита по-
специално наличието на новопоявяващи 
се данни.

Or. en

Обосновка

Ограниченият брой сектори и инсталации, реално засегнати от изместване на 
въглеродни емисии, не оправдава въвеждането на специфично законодателство, но 
следва да се води списък. Държавите-членки биха могли съответно да компенсират 
чрез държавни помощи всеки доказан риск за енергоемките промишлени сектори от 
изместване на въглеродни емисии в резултат от енергийното данъчно облагане.

Изменение 211
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
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 

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 
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новопоявяващи се данни. новопоявяващи се данни. В доклада на 
Комисията следва освен това да се 
преразгледат националните условия 
за прилагане с оглед на тяхната 
яснота, еднозначност и прозрачност 
за всички потребители.
До 1 януари 2016 г. Комисията следва 
да представи още едно предложение 
за хармонизиране и преструктуриране
на данъците за покупка и регистрация 
на леки автомобили и годишния данък 
за притежание на лек автомобил, 
така че те да се основават
единствено на емисиите на CO2 на 
автомобилите.

Or. de

Изменение 212
Alfredo Pallone

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2023 г. Комисията представя на 
Съвета оценка на изпълнението на 
разпоредбите на настоящата 
директива относно равнището на 
данъчното облагане, приложимо за 
природния газ в автомобилния 
транспорт, както и предложение за 
неговата промяна. Наред с другото 
тази оценка обръща внимание на 
напредъка по отношение  на 
наличността на природен газ и 
биометан, развитието на мрежата 
от станции за зареждане в Съюза, 
пазарния дял на транспортните 
средства в Съюза, използващи 
природен газ, иновациите и 
технологичното развитие на 
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биометана като гориво в транспорта, 
реалния размер на минималното ниво 
на данъчно облагане.

Or. en

Обосновка

„Клаузата за преразглеждане“ е правилният законодателен инструмент за 
средносрочна оценка на необходимостта от запазване на облекченото данъчно 
третиране на алтернативните горива, включително и с оглед на развитието на 
газообразните горива от възобновяеми източници. Тъй като развитието на 
биометана е свързано с това на автомобилите, използващи природен газ, е 
необходимо облекчено данъчно третиране в средносрочен план. Двигателите, 
използващи природен газ/биометан, имат много ниски замърсяващи емисии, като в 
същото време значително намаляват шума и емисиите на CO2 в сравнение с 
дизеловите и бензиновите двигатели.

Изменение 213
Gianluca Susta

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/EО
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, до 2023 г. Комисията 
представя на Съвета и на 
Европейския парламент оценка на 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива относно 
равнището на данъчното облагане, 
приложимо за природния газ в 
автомобилния транспорт, както и 
предложение за неговата промяна. 
Наред с другото тази оценка следва да 
обърне внимание на напредъка по 
отношение  на наличността на  
природен газ и биометан, развитието 
на мрежата от станции за 
зареждане в Европа, пазарния дял на 
транспортните средства в Съюза, 
използващи природен газ, иновациите 
и технологичното развитие на 
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биометана като гориво в транспорта, 
реалния размер на минималното ниво 
на данъчно облагане.

Or. en

Изменение 214
Riikka Manner

Предложение за директива
Приложение 1 – таблица А – колона 4 – ред 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

8,8 €/GJ 8,2 €/GJ

Or. en

Обосновка

Минималното ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението по 
отношение на газьола следва да се запази на нивото от 2013 г. Газьолът е важен за 
транспортния сектор и поради това неговата цена следва да остане конкурентна.

Изменение 215
Riikka Manner

Предложение за директива
Приложение 1 – таблица А – колона 5 – ред 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9,6 €/GJ 8,2 €/GJ

Or. en

Обосновка

Минималното ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението по 
отношение на газьола следва да се запази на нивото от 2013 г. Газьолът е важен за 
транспортния сектор и поради това неговата цена следва да остане конкурентна.
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Изменение 216
Leonardo Domenici

Предложение за директива
Приложение 1 – таблица А – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Втечнен нефтен 
газ (LPG)

Кодове по KН: 
2711 12 11 до 
2711 19 00

20 €/т CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Изменение

Втечнен нефтен 
газ (LPG)

Кодове по KН: 
2711 12 11 до 
2711 19 00

20 €/т CO2 1,5 €/GJ 3,5 €/GJ 3,5 €/GJ

Or. it

Обосновка

Равнищата на данъчно облагане за 2015 г. и 2018 г., установени в предложението за 
директива, биха довели до постепенното, но неизбежно изчезване на втечнения 
нефтен газ от пазара на моторни горива и неговото изместване от традиционни 
горива, и това би имало неблагоприятно екологично, социално и индустриално 
въздействие. Поради това се предлага увеличение, което, въпреки че остава 
значително, би било по-лесно постижимо от пазарите.

Изменение 217
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение 1 – таблица А – ред 5а (нов)

Изменение

Търговски газьол, 
използван като 
гориво за 
задвижване

20 €/т CO2 8,2 €/GJ 8,2 €/GJ 8,2 €/GJ
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Изменение 218
Markus Ferber

Предложение за директива
Приложение 1 – таблица Г – ред 1а (нов)

Изменение

Електроенерги
я за 
трансакции:

- от 1 януари 
2013 г. - 8,2 €/GJ

- от 1 януари 
2015 г. - 8,8 €/GJ

- от 1 януари 
2018 г. - 9,6 €/GJ

Or. de


