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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 
2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за 
данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0169),

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
Съветът се е консултирал с него (C7-0105/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и
енергетика, комисията по транспорт и туризъм, както и на комисията по земеделие 
и развитие на селските райони (A7-0000/2011),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Толкова обширно и важно досие 
като енергийните данъци в 
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Европейския съюз не може да се 
ограничи с вземането предвид на 
изискванията на политиката по 
отношение на климата и околната 
среда, колкото и голяма да е тяхната 
необходимост. За Европейския съюз 
целите на енергийната, както и на 
промишлената политика, 
съставляват също толкова ключови 
предизвикателства. 

Or. fr

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимо е да се осигури 
нормално функциониране на вътрешния 
пазар, което да продължи и в 
контекста на новите изисквания за 
ограничаване на изменението на 
климата, за използване възобновяеми 
енергийни източници и за 
енергоспестяване, които бяха утвърдени 
в Заключенията на Председателството, 
съответно на сесиите на Европейския 
съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—
12 декември 2008 г. 

(2) Необходимо е да се осигури 
нормално функциониране на вътрешния 
пазар в контекста на новите изисквания 
за ограничаване на изменението на 
климата, за използване възобновяеми 
енергийни източници и за 
енергоспестяване, които бяха утвърдени 
в Заключенията на Председателството, 
съответно на сесиите на Европейския 
съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—
12 декември 2008 г.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Постепенното пускане на пазара 
на биогорива ще доведе естествено до 



PR\879700BG.doc 7/26 PE473.839v01-00

BG

прилагането на съществуващата 
законодателна рамка и по-специално 
на Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 година за 
насърчаване използването на енергия 
от възобновяеми източници и за 
изменение и впоследствие за отмяна 
на директиви 2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО1 и на Директива 
2009/30/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 година 
за изменение на Директива 98/70/ЕО 
по отношение на спецификацията на 
бензина, дизеловото гориво и газьола и 
за въвеждане на механизъм за 
наблюдение и намаляване на нивата 
на емисиите на парникови газове и за 
изменение на Директива 1999/32/ЕО 
на Съвета по отношение на 
спецификацията на горивото, 
използвано от плавателни съдове по 
вътрешните водни пътища, и за 
отмяна на Директива 93/12/ЕИО2. 
Всяка държава-членка има склонност 
да предпазва своя национален пазар, 
но прекомерно големият брой на 
установените на практика 
препятствия във вътрешния пазар 
трябва да бъдат отстранени, 
вероятно в рамките на 
преразглеждането на тези 
директиви.
____________
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
2 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88.

Or. fr
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Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Поради съществуващите 
ангажименти към държавите-членки 
не се налага допълнително 
привилегировано отношение към тях 
във връзка с данъчното облагане на 
биогоривата. Възможността всяка 
от тях да може да се ползва от него е 
достатъчна.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
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 

(6) От съображения за яснота и за да 
се избегнат всякакви разминавания в 
тълкуването е абсолютно необходимо 
референтните емисионни фактори на 
CO2 и топлината на изгаряне на 
енергийните продукти да бъдат 
определени в ново приложение към 
Директива 2003/96/ЕО. Следва да се 
определят точни и съпоставими 
стойности за различните енергийни 
продукти.
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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 
следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

Or. fr



PE473.839v01-00 10/26 PR\879700BG.doc

BG

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Основаващата се на обема и на 
нивото на данъчно облагане, 
съответстващо на референтния код 
по КН, без значение какъв е съставът 
на евентуална смес, настояща 
система на данъчно облагане на 
горивата се е доказала и гарантира 
добро функциониране на вътрешния 
пазар.

Or. fr

Обосновка

Предлаганата от Комисията система пренебрегва някои аспекти на вътрешния пазар 
и по-специално случаите, когато оператор от дадена държава-членка осъществява 
смесване за сметка на оператор от друга държава-членка.
Понастоящем не съществува механизъм, който да позволи да се определи и 
контролира точната пропорция на биогоривата, съдържащи се в смесите, особено по 
отношение на трансграничните потоци.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
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 

заличава се
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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.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
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 

(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 преразглеждани, така че да се 
вземе предвид изменението на реалната 
им стойност, така че да бъде запазено 
сегашното ниво на хармонизиране на 
ставките;
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публикува от Евростат.

Or. fr

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
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 с ниски доходи 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.

Or. de

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
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 

(18) По отношение на използването на 
втечнен нефтен газ (LPG) и на природен 
газ като транспортни горива, в 
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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.

дългосрочен план 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; като има предвид, от една 
страна, необходимостта от увеличение 
на пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници и от друга 
страна – необходимостта от 
продължаване на някои облекчения, 
предоставени за алтернативните 
горива, в сравнение с традиционните 
горива, така че да им се позволи да 
увеличат пазарния си дял, следва 
обаче да се коригират прогресивно 
минималните равнища на облагане.

Or. fr

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
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 

(28) На всеки три години, и за пръв път 
преди края на 2015 г., Комисията следва 
да докладва на Европейския 
парламент и на 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 
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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.

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. de

Обосновка

Данъчно облагане, обвързано с емисиите на СО2, би имало сериозни последици по 
отношение на политиката в областта на околната среда и данъците в Съюза. Затова 
задължението за докладване следва да включи и Парламента. То може да изпълни 
своята функция по отношение на данъците едва ако бъдат съкратени сроковете за 
докладване.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
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  минимално данъчно облагане
и минималното данъчно облагане на
енергопотреблението.

Or. fr

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
Член 1 – параграф 2 – алинея 2
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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 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.

Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане трябва да се 
изчислява в евро/тон емисии на СО2, 
посредством референтните емисионни 
фактори, посочени в приложение II 
към настоящата директива.
Посочените в приложението към 
настоящата директива 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. fr

Обосновка

От съображения за яснота и за да се избегнат всякакви разминавания в тълкуването 
е абсолютно необходимо да се определят референтните емисионни фактори на CO2 и 
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топлината на изгаряне на енергийните продукти да бъдат определени в ново 
приложение към директивата.  Следва да се определят точни и съпоставими 
стойности енергийните продукти.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
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 

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 настоящата 
директива. 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 
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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 
на данъчно облагане.

гориво, за което има посочени в 
настоящата директива минимални нива 
на данъчно облагане.

Or. fr

Обосновка

От съображения за яснота и за да се избегнат всякакви разминавания в тълкуването 
е абсолютно необходимо да се определят референтните емисионни фактори на CO2 и 
топлината на изгаряне на енергийните продукти да бъдат определени в ново 
приложение към директивата. Следва да се определят точни и съпоставими 
стойности енергийните продукти.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
Член 1 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в Директива 2006/32/ЕО, Решение 
2007/589/ЕО, или Директива 
2009/28/ЕО (според съответния 
случай) не е посочена стойност на 
емисионния фактор и/или на долната 
топлина на изгаряне на съответния 
енергиен продукт, държавите-членки 
следва да се позоват на 
съществуващата информация за 
неговия емисионен фактор и/или 
долна топлина на изгаряне.

заличава се

Or. fr

Обосновка

От съображения за яснота и за да се избегнат всякакви разминавания в тълкуването 
е абсолютно необходимо да се определят референтните емисионни фактори на CO2 и 
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топлината на изгаряне на енергийните продукти да бъдат определени в ново 
приложение към директивата. Следва да се определят точни и съпоставими 
стойности енергийните продукти.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато част от енергийния 
продукт се състои от биомаса или от 
продукти, произведени от биомаса, 
емисионните фактори за емисиите 
на СО2 и долната топлина на 
изгаряне за тази част следва да се 
определят съгласно посоченото в 
параграф 2, независимо в кой код по 
КН е включен енергийният продукт като 
цяло. 

3. В случаите, когато част от енергийния 
продукт се състои от биомаса или от 
продукти, произведени от биомаса, 
държавите-членки имат възможност 
да налагат ставка, определена 
независимо от сместа, доколкото 
тази ставка превишава минималната 
ставка, приложима за кода по КН на 
енергийния продукт като цяло.

125

Or. fr

Обосновка

При липсата на законово установен минимум за смесените продукти, който би бил 
предвиден от съществуващите директиви, и при липсата на европейска система за 
контрол на нивото на биогоривата, съдържащи се в смесите, държавите-членки ще 
могат да избират дали да вземат предвид или не съдържанието на биогорива в 
смесите.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без това да засяга предвидените по 
настоящата директива 

заличава се
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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.
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. fr

Обосновка

Не изглежда удачно държавите-членки да бъдат принуждавани да спазват 
съотношението на нивата на данъчно облагане, определени на европейско равнище. 
Съществува опасност такава мярка, като например значителното увеличение на 
цената на дизела, да има отрицателни последици, като тя може също така да е в 
разрез с целите, поставени от директивата.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/ЕО
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 

заличава се
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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.
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.

Or. fr

Обосновка

Автоматичната индексация на минималните данъчни ставки поставя проблеми, тъй 
като отнема на държавите-членки важно правомощие и подхранва инфлацията.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
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нейното изменение. нейното изменение.

Or. de

Обосновка

Данъчно облагане, обвързано с емисиите на СО2, би имало сериозни последици по 
отношение на политиката в областта на околната среда и данъците в Съюза. Затова 
задължението за докладване следва да включи и Парламента. То може да изпълни 
своята функция по отношение на данъците едва ако бъдат съкратени сроковете за 
докладване.

Изменение 20

Предложение за директива – акт за изменение
ПРИЛОЖЕНИЕ
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I – таблица A – 4-ти и 5-ти ред

Текст, предложен от Комисията

Втечнен нефтен газ 
(LPG)

Кодове по KН:
2711 12 11 до 
2711 19 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Природен газ
Кодове по KН: 
2711 11 00 и 2711 21 
00

20 €/t 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 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ

Природен газ
Кодове по KН: 
2711 11 00 и 2711 21 
00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 5,5 €/GJ

Or. de

Обосновка

Предложените от Комисията минимални данъчни ставки, приложими от 2018 г., 
биха застрашили използването на втечнен нефтен газ и природен газ. Без адаптиране 
минималната данъчна ставка за втечнения нефтен газ би достигнала общо 500 €/м3
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от 2018 г. и по този начин например би надвишила сериозно минималната данъчна 
ставка за бензина. Двигателите, използващи втечнен нефтен газ и природен газ, са 
много по-енергийноефективни, отколкото бензиновите двигатели.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съдържание на предложението

Настоящата директива относно енергийните данъци, приета през 2003 г., имаше за цел 
преди всичко да предотврати нарушаването на конкуренцията в енергийния сектор в 
рамките на вътрешния пазар. Тя определя общи правила относно продуктите, 
подлежащи на данъчно облагане, момента на тяхното облагане и разрешените 
освобождавания от данъчно облагане. За отоплителните горива, моторните горива и 
електричеството се определят минимални ставки, основаващи се основно върху 
количеството на консумираната енергия. Отвъд тези минимални ставки, държавите-
членки са свободни да определят по свое усмотрение данъчни ставки на национално 
равнище.

В предложението за преразгледаната директива се адаптира структурата на 
енергийното данъчно облагане, за да се подпомогне целта за нисковъглеродна 
икономика, която да бъде ефективна и от енергийна гледна точка, както и за да се 
избегнат проблемите във вътрешния пазар.  Благодарение на въвеждането на свързан с 
CO2 компонент в данъчното облагане на енергията предложението цели да приведе 
въпросното облагане в съответствие с ангажиментите на ЕС в областта на борбата с 
изменението на климата. 

Съгласно предложението на Комисията данъчното облагане на енергията ще бъде 
разделено на две части: първата част ще бъде свързана с емисиите на CO2, а втората 
част – с енергийното съдържание.

- Ще бъде въведена единна минимална данъчна ставка за емисиите на CO2 (20 EUR/т 
CO2) за всички сектори, които не са обхванати от Схемата за търговия с емисии на ЕС. 
Тези сектори, и по-специално домакинствата, транспорта, малките предприятия и 
земеделието ще трябва по този начин да заплащат за въглерода. Възобновяемите 
източници на енергия не подлежат на данъчно облагане, свързано с CO2.

- Минималните ставки за данъчно облагане на енергията, приложими за даден енергиен 
продукт, вече няма да се основават на консумираните обеми, а на енергийното 
съдържание на продукта (EUR/гигаджаул). Иначе казано, всеки продукт ще бъде 
подложен на данъчно облагане според количеството енергия, което позволява да бъде 
получено, като по този начин автоматично ще бъде възнаградена енергийната 
ефективност. 

Сборът от данъка, свързан с CO2, и данъка, свързан с енергията, формира данъчната 
ставка за съответния продукт. Държавите-членки са свободни да определят собствени 
данъчни ставки, по-високи от минималните ставки, наложени от ЕС, както и да 
създадат собствена схема за данъчно облагане, възпроизвеждайки съществуващото 
съотношение между минималните нива на данъчно облагане за различните енергийни 
източници (принцип на пропорционалност или клауза за съответствие). Така, те биха 
могли например да решат да повишат над минималната ставка единствено частта от 
данъка, свързана с енергийното съдържание, а частта, свързана с CO2, да оставят 
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непроменена, както и обратното. 

В случая с отоплението на домакинствата, гъвкавостта, с която разполагат 
понастоящем държавите-членки да освобождават някои продукти (газ, въглища, кокс и 
електричество) ще бъде разширена, така че да бъдат обхванати всички горива 
(включително минералните масла), за да се осигури последователно отношение спрямо 
енергийните продукти.

По отношение на земеделието, секторът ще продължи да се ползва от намалени 
данъчни ставки, но те ще са подчинени на екологичните цели, така че земеделието да 
допринася също към общите усилия с оглед намаляване на потреблението на енергия. 
Преразгледаната директива би трябвало да се прилага, считано от 2013 г., за да 
функционира успоредно с третата фаза на Схемата за търговия с емисии на ЕС. 

Позиция на докладчика

В принципен план докладчикът признава, че настоящото предложение е важен принос
към осъществяването на европейската стратегия „20-20-20” в областта на 
ограничаването на емисиите на парникови газове.

Докладчикът  държи също така да подчертае, че толкова обширно и важно досие като 
енергийните данъци в Европейския съюз не може да се ограничи с вземането предвид 
на изискванията на политиката по отношение на климата и околната среда, колкото и 
голяма да е тяхната необходимост и че целите на енергийната, както и на 
промишлената политика, съставляват също така ключови предизвикателства. Изглежда 
обаче последните са оставени донякъде на заден план при работата, свързана с 
преразглеждането на директивата. В тази връзка изглежда от съществено значение да се 
намери правилния баланс между въпроси, при които може да се стигне до разминаване 
и дори противопоставяне, за да се дадат правилни сигнали на равнище Европейски 
съюз. 

Докладчикът счита също така, че би било разумно да се следи за повече 
последователност между всички досиета, свързани с енергетиката, които в момента се 
разглеждат от органите на Общността. За да може досието относно енергийните данъци 
да бъде изцяло разгледано във всички аспекти, би трябвало да се гарантира пълната 
съвместимост на поетите насоки най-вече с Директивата относно енергийната 
ефективност (която понастоящем се разглежда от друга комисия в Европейския 
парламент) и по-много по-широк начин с основните насоки на европейската енергийна 
политика, която до голяма степен остава да бъде определена. Голяма е вероятността 
обаче това желание да остане без последствие или да не бъде достатъчно взето предвид, 
което има опасност да навреди на последователността на решенията.

Общо взето, докладчикът подкрепя методологичния подход на Комисията, имащ за цел 
данъчното облагане на енергията на двойна основа, а именно емисиите на CО2 и 
енергийното съдържание. Тази система изглежда едновременно по-логична и по-
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последователна от предходната. Докладчикът признава обосноваността на аргументите 
в полза на по-доброто използване на енергийните ресурси и на засиленото използване 
на по-малко замърсяващи източници на енергия.

Освен това се оценява, че още от 2020 г. въвеждането на данък върху CО2 от 20 
евро/тон ще гарантира данъчни приходи от 20 млрд. евро за всички държави от 
Европейския съюз.

Все пак, най-осезаемият ефект от новите предложения на Комисията, а именно, от една 
страна данъчното облагане въз основа емисиите на CО2 и енергийното съдържание на 
използвания енергиен продукт, а от друга страна спазването от държавите-членки на 
„пропорционалността” между различните минимални прагове, определени на равнище 
Европейски съюз, би довел по-специално до съществено увеличение на цената на 
дизела в голяма част от държавите-членки.

При все че приема принципа за повишение на минималната ставка за дизела съгласно 
логичната и последователна методология, която Европейската комисия с право иска да 
въведе, докладчикът не счита за удачно да се използва принципа на 
пропорционалността в сегашния му вид, предвид значителните и дестабилизиращи 
ефекти, които той без съмнение ще предизвика. 

От по-институционална гледна точка докладчикът напомня, че стриктното спазване на 
пропорционалността от държавите-членки се свежда до пряка намеса върху 
прилаганите върху различните енергии данъчни ставки в 27-те държави-членки, докато 
досега се прилагаше правилото за минималните прагове. По същество настоящото 
предложение съставлява следователно важна намеса на Европейския съюз в 
националните данъчни политики.

От гледна точка на промишлената политика в широкия смисъл, същественото 
увеличение на цената на дизела в множество държави-членки (за да дадем само един 
конкретен пример, в Германия увеличението ще бъде от 31 цента на литър до 2023 г.)  
без съмнение ще постави много повече проблеми, отколкото тази мярка би могла да 
реши.

По научен път не може да се оспори, че благодарение на термодинамиката дизеловият 
мотор притежава съответните сравнителни предимства пред бензиновия мотор, по-
специално по отношение на поведението и енергийната ефективност. Скорошният опит 
сочи, че една част от намалението на емисиите на СО2, което Европейският съюз си е 
поставил като цел, минава през засиленото използване на дизелови превозни средства.

Освен това, като знаем, че от гледна точна на конкуренцията Европа е значително по-
напред от останалата част на света в областта на технологичното развитие на 
дизеловите мотори и че това развитие изисква модерни проучвания, които са съществен 
плюс за Европейския съюз спрямо другите икономически сили, не изглежда разумно 
европейската автомобилна промишленост, която е подложена на ожесточена 
конкуренция от трети държави и е изправена пред структурни проблеми, да трябва да 
понесе толкова мащабен дестабилизиращ удар.  

Дори преходният период, определен за период от 10 години до 2023 г., не е в състояние 
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да смекчи последиците.  

Третият основен аргумент против пропорционалността засяга ефекта върху 
потребителските цени. Опасността от инфлация, индуцирана от последователното 
покачване на цените на някои горива, не може да бъде игнорирана, още повече поради 
факта, че държавите-членки не са в състояние поради окаяното състояние на 
публичните финанси да намалят например данъците върху потреблението на бензин. 

Потребителите биха били също така ощетени, както и целия транспортен сектор, който 
би бил изправен пред значително увеличение на себестойността.

В момент, в който цените на енергията съставляват основното огнище на инфлация, 
докладчикът е на мнение, че на всяка цена следва да се избегне добавянето на 
механизми, които биха могли да подхранят увеличението на цените.

По този начин позицията му е на твърдо противопоставяне на предложението за 
автоматична индексация на минималните данъчни прагове спрямо движението на 
цените или покачването/спада на цената на CO2. Освен това докладчикът изразява 
своето учудване, че Европейската комисия, която със същите аргументи така бързо 
осъжда автоматичната индексация на заплатите там, където тя още се практикува, 
прави предложение за въвеждане на индексация в областта на енергийните данъци.  
Важно е законодателят да взема независими решения по въпроса. Автоматичното 
повишение не е удачно.

По отношение на алтернативните моторни горива като втечнения нефтен газ (GPL) и 
сгъстения природен газ (GNC) докладчикът признава, че с оглед последователността би 
трябвало в даден момент същите данъчни ставки, свързани с енергийното съдържание и 
CO2, да се прилагат за всички моторни горива, включително втечнения нефтен газ и 
сгъстения природен газ. Иначе казано, предимствата на всяко моторно гориво по 
отношение емисиите на CO2 биха били автоматично възнаградени от схемата на 
данъчно облагане, без обаче да се предоставят други предимства по отношение 
конкурентоспособността. Все пак, предвид факта, че данъчните ставки, приложими към 
тези продукти, често са много ниски и че ще е необходимо още известно време преди 
тези продукти наистина да могат да конкурират традиционните моторни горива поради 
разноските за инвестиции и инфраструктура, се предлага ограничаване на повишението 
на минималната ставка на 5,50 EUR/гигаджаул от 2015 г. и отпадане на предвиденото, 
считано от 2018 г., повишение на 9,60 EUR/гигаджаул. Това ограничение на 
повишението ще позволи на алтернативните моторни горива да се ползват от 
сравнително предимство, което е необходимо за разработването на енергийно по-
икономична технология.


