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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията цели преразглеждане на настоящата Директива за 
енергийното данъчно облагане: чрез разделяне на минималната данъчна ставка върху 
енергийните продукти на две части, а именно обвързано с емисиите на CO2 данъчно 
облагане и данъчно облагане, основано на енергийното съдържание, то ще послужи по-
добре на целите на политиката в областта на изменението на климата, а вътрешният 
пазар на енергийни продукти ще стане по-ясен и по-справедлив.  

Предложението е важна стъпка в правилната посока; основното е, че промяната на 
основата за данъчно облагане от обем и тегло към съдържание на СО2 и енергийно 
съдържание е фундаментална, необходима и основателна. Въпреки това има някои 
причини да се счита, че определени цели няма да бъдат постигнати напълно и ще бъдат 
пропуснати възможности за постигане на максимален принос в борбата срещу 
изменението на климата, за подобряване на качеството на околната среда в ЕС и за 
бърза трансформация към нисковъглеродна икономика. 

Поради това докладчикът по становище предлага да се измени предложението на 
Комисията на основата на следните принципи:

- различните средства за частен транспорт следва да се третират равнопоставено, 
за да се постигне максимална интернализация на външните разходи и да се 
създадат равни условия, като следователно трябва да се заличи изключването на 
въздушния и морския транспорт,

- по същите причини  следва постепенно да отпаднат освобождаванията за 
земеделието и горското стопанство,

- ако енергийното данъчно облагане дори не надвиши инфлацията и не е свързано 
с цените на СО2 на пазара на схемата за търговия с емисии (СТЕ), то би загубило 
насочващата си функция,

- изключенията за домакинствата отнемат стимулите за енергийна ефективност в 
къщите, но от друга страна, включването на домакинствата без механизми за 
социално коригиране води до енергийна бедност, особено за най-уязвимите 
групи,

- биомасата не е неутрална по отношение на СО2.

В заключение докладчикът желае да подкрепи предложението на Комисията, тъй като 
то е много важна стъпка в правилната посока. Все пак то може да донесе дори още по-
добри резултати чрез известно приспособяване и заличаване на някои изключвания и 
освобождавания.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

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 
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
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Изменение 2

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 емисиите на СО2 и 
използването на енергия. Получените 
от енергийно данъчно облагане 
приходи следва да бъдат използвани за 
защита на тези хора, които са с 
ниски доходи и 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 предприемани от 
тях действия за защита на хората с 
ниски доходи.

Or. en

Изменение 3

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 

(19) В някои пристанища съществува 
екологично по-чиста алтернатива — за 
използване на генерирана на сушата 
електроенергия, която обаче подлежи на 
данъчно облагане. С оглед да се даде 
първоначален стимул за разработването 
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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, 
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.

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.

Or. en

Изменение 4

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 

заличава се
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дейности не само общите разпоредби, 
отнасящи се за стопанските 
употреби на енергийните продукти, 
но и допълнително намаление на 
съответното данъчно облагане, 
включително до нулева ставка. 
Разглеждането на тази възможност 
показа, че що се отнася до 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението, нейното 
запазване би било в противоречие с 
по-генералните цели на политиката 
на ЕС, освен ако е обвързана с 
насрещно поемане на ангажименти в 
областта на енергийната 
ефективност. А по отношение на 
обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане, третирането на 
съответните сектори следва да бъде 
съобразено с правилата, действащи в 
промишлените отрасли.

Or. en

Изменение 5

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 

(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 
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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.

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. Това освобождаване следва 
да бъде допълнително ограничено в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2009/28/EО относно 
намаляването на емисиите на CO2.
Това би означавало, че 
освобождаването от данък върху CO2
за биогоривата 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. следва да бъде 60%.

Or. en

Изменение 6

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, 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква a а) (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 2 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Добавя се следният параграф:
„1a. До 31 декември 2012 г. Комисията 
представя 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 
параграф 1 от настоящия член.“ 

Or. en
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Обосновка

Това преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане 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 между различните източници на енергия оправдават 
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 8

Предложение за директива
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 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 
2020 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.

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

Or. en
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Обосновка

Няма защо така наречената „техническа неутралност“ да не се приложи преди 2023 
г. Пътят към нея е ясен и неутралността може спокойно да бъде постигната през 
2020 г.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б a)
Директива 2003/96/ЕО
Член 4 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следният параграф:
„4а. Формулираните в настоящата 
директива минимални нива на 
обичайното данъчно облагане върху 
СО2 се адаптират на всеки три 
години, започвайки от 1 юли 2016 г., 
така че да се отчитат промените в 
пазарните цени на емисиите на СО2 .
При всяко осъвременяване 
минималната данъчна ставка върху 
СО2  трябва да е определена в 
съответствие с реалната цена на 
въглерода, която е резултат от 
търговията с квоти за емисии на 
парникови газове.
Техническите спецификации относно 
това, как да се гарантира това 
съответствие, са част от доклада, 
който Комисията трябва да предаде 
до края на 2015 г. съгласно член 29.
Комисията публикува така 
получените минимални нива на 
данъчно облагане на СО2 в Официален 
вестник на Европейския съюз.“

Or. en

Обосновка

Минималната данъчна ставка върху СО2 следва да съответства на цената на 
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въглерода в рамките на схемата за търговия с емисии (СТЕ), така че да се гарантира, 
че свързаният с СО2 елемент на данъка не е лишен от практически смисъл. Като се 
има предвид несигурността относно това, как ще се развива цената на въглерода в 
рамките на СТЕ след 2013 г., е необходим ограничител, който да създаде предвидими 
условия за всички публични и частни участници, заинтересовани от инвестиране в 
намаляване на емисиите, подобряване на енергийната ефективност и спестяване на 
енергия.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б б) (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 4 - параграф  4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Добавя се следният параграф:
„4б. Ако целите на ЕС за емисиите на 
CO2 бъдат променени съществено, в 
рамките на три месеца след датата, 
на която е било взето решението за 
съществени промени, Комисията 
представя доклад за евентуални 
корекции на настоящата директива, 
които са необходими за постигането 
на новите цели. В рамките на три 
месеца след датата, на която 
Комисията представи своя доклад, 
Съветът взема решение дали 
минималните ставки за CO2 трябва 
да бъдат съответно адаптирани.”

Or. en

Обосновка

Ако бъдат определени равнища за намаляване на емисиите на CO2, които са по-високи 
от настоящите 20% до 2020 г., минималната ставка за облагане с данък за емисии на 
CO2 следва да бъде адаптирана с цел подпомагане на постигането на тази нова цел.
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Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В член 8, параграф 1 се заменя със 
следното:

(7) Член 8 се заличава.

Or. en

Обосновка

С цел установяване на справедливи условия спрямо други икономически дейности, 
попадащи пода разпоредбите за енергийно данъчно облагане, и за да не бъде изпусната 
благодатната възможност за създаване на стимули, така че горепосочените 
дейности да бъдат насочени към намаляване на емисиите на CO2 и на потреблението 
на енергия, те не следва да бъдат освобождавани.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а) - точка ii а) (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) буква б) се заличава.

Or. en

Обосновка

С цел установяване на справедливи условия спрямо други способи за превоз и за да не 
бъде изпусната благодатната възможност за създаване на стимули, така че 
горепосочените дейности да бъдат насочени към намаляване на емисиите на CO2 и на 
потреблението на енергия, те не следва да бъдат освобождавани.
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а) - точка ii б) (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 14 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii б) буква в) се заличава.

Or. en

Обосновка

С цел установяване на справедливи условия спрямо други способи за превоз и за да не 
бъде изпусната благодатната възможност за създаване на стимули, така че 
горепосочените дейности да бъдат насочени към намаляване на емисиите на CO2 и на 
потреблението на енергия, те не следва да бъдат освобождавани.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а) - точка iii
Директива 2003/96/ЕО
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) електроенергията, подавана директно 
на закотвени в пристанища кораби.

Or. en

Обосновка

Инвестициите в пристанища и кораби, които да снабдяват плавателните съдове с 
електрическо захранване от кея, са значителни, така че ако желаем да виждаме 
повече такива инициативи по нашите пристанища в Европа през следващите години, 
не следва да се определя краен срок за това освобождаване. Инвестициите ще бъдат 
възпрепятствани, ако съществува заплахата, че след 2021 г. тази електроенергия ще 
бъде облагана с данък.
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Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

и) буква з) се заличава, а буква и) се 
заменя със следното:

Or. en

Обосновка

Освобождаването на всички домакинства би означавало загубата на важен стимул за 
намаляване на емисиите на CO2 и на потреблението на енергия. Получените от тези 
данъци приходи следва да бъдат използвани за защита на тези хора, които са с ниски 
доходи и 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 предприемани от тях 
действия за защита на хора с ниски доходи.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) - точка i а) (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 - параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) буква й) се заличава.

Or. en

Обосновка

С цел установяване на справедливи условия спрямо други отрасли и за да не бъде 
изпусната благодатната възможност за създаване на стимули, така че 
горепосочените отрасли да бъдат насочени към намаляване на емисиите на CO2 и на 
потреблението на енергия, те не следва да бъдат освобождавани.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква а) - точка i б) (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 - параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iб) буква к) се заличава.

Or. en

Обосновка

С цел установяване на справедливи условия спрямо други отрасли и за да не бъде 
изпусната благодатната възможност за създаване на стимули, така че 
горепосочените отрасли да бъдат насочени към намаляване на емисиите на CO2 и на 
потреблението на енергия, те не следва да бъдат освобождавани.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a а) (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Добавя се следният параграф:
"1a. За да се отчита за целите, 
посочени в параграф 1, букви а), б) и в), 
ползването на биогорива и течни 
горива от биомаса трябва да води до 
намаление на емисии на парникови 
газове с поне 35 %. Считано от 1 
януари 2017 г., намалението на 
емисиите на парникови газове при 
използване на биогорива и течни 
горива от биомаса, взети предвид за 
целите, посочени в параграф 1, букви 
а), б) и в), е поне 50 %. От 1 януари 
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2018 г., това намаление на емисиите 
на парникови газове е поне 60% за 
биогоривата и течните горива от 
биомаса, произведени в инсталации, в 
които производството е започнало на 
или след 1 януари 2017 г.”

Or. en

Обосновка

Освобождаването от данъка върху CO2 понастоящем е ограничен до горивата, които 
са в съответствие с критериите за устойчивост, съдържащи се в директивата за 
възобновяемата енергия. Предлагаме това освобождаване да бъде допълнително 
ограничено в съответствие с Директива 2009/28/ЕО за съкращенията на CO2. Това би 
означавало, че освобождаването от данък върху CO2 за биогоривата и течните 
горива от биомаса, които водят до съкращаване на емисиите на парникови газове с 
поне 35%, следва да бъде в сила единствено до края на 2016 г. Считано от 2017 г. 
съкращаването следва да бъде с 50%ь а от 2018 г. насам следва да бъде с 60%.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 3 се заменя със следното: б) Параграф 3 се заличава.

„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 
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ставки за ЕС.“

Or. en

Обосновка

С цел установяване на справедливи условия спрямо други икономически дейности, 
попадащи пода разпоредбите за енергийно данъчно облагане, и за да не бъде изпусната 
благодатната възможност за създаване на стимули, така че горепосочените 
дейности да бъдат насочени към намаляване на емисиите на CO2 и на потреблението 
на енергия, те не следва да бъдат освобождавани.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1 - точка 13 а* - буква а) - точка i
Директива 2003/96/ЕО
Член 16 - параграф 1 - уводна фраза

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, в периода до 1 януари 2020 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:“ В 
допълнение към това,за да се отчита 
за целите на настоящата директива, 
ползването на биогорива и на течни 
горива от биомаса трябва да води до 
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намаление на емисии на парникови 
газове с поне 35%. Считано от 1 
януари 2017 г., намалението на 
емисиите на парникови газове при 
използване на биогорива и течни 
горива от биомаса е поне 50 %. От 1 
януари 2018 г., това намаление на 
емисиите на парникови газове е поне 
60% за биогоривата и течните горива 
от биомаса, произведени в 
инсталации, в които производството 
е започнало на или след 1 януари 2017 
г.”

1 NB: Погрешно номерирано „(1) в 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Крайната дата за освобождаването и/или ставките за намаление е определена 
твърде далеч във времето и следва да бъде преразгледана и определена в 
съответствие с политиката на ЕС 20-20-20. Също така предлагаме това 
освобождаване да бъде допълнително ограничено в съответствие с Директива 
2009/28/ЕО за съкращенията на CO2 (прогресивно съкращаване на емисиите на 
парникови газове за периода 2013-2017-2018 г.)

Изменение 21

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

заличава се
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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.“

Or. en

Обосновка

Преходният период, предвиден да се развие във въвеждането свързаната с CO2 част 
на новия метод за данъчно облагане, е достатъчно дълъг.  Въобще не е необходимо 
освобождаването на споменатите държави-членки. Не следва да извършваме нови 
нарушения на вътрешния пазар. В допълнение към това, тези държави рискуват да 
изостанат в прехода към по-екологосъобразна икономика, ако стимулите за енергийна 
ефективност и новаторство по отношение на енергоспестяването бъдат въведени 
по-късно, отколкото в останалата част на ЕС.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На всеки 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.

Or. en
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Обосновка

С цел бързо внедряване на новите промени и технологичното развитие, а също така и 
с цел наблюдение на промените на пазара на въглерода равнището на данъчно 
облагане следва да бъде преразглеждано на всеки три години поради евентуални 
промени.

Изменение 23

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I - Таблица А - колона 2 - редове 2 до 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Обосновка
В изготвената от Комисията оценка на въздействието беше направено 
предположението, че предложената първоначална ставка за данъчно облагане на CO2
с 20€/tCO2 ще доведе до намаление с 4% на емисиите на CO2 в отраслите, необхванати 
от Европейската схема за търговия с емисии, до 2020 г. Този темп на намаление като 
резултат от директивата за енергийно данъчно облагане е явно недостатъчен. Вече 
съществува правилно моделиране и то показва вероятните данъчни ставки, 
необходими за постигането на тази цел. Тя се оказва дори по-висока от 
предложената 30€/tCO2, но 30€изглежда като разумна начална тарифа.

Изменение 24

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение І - Таблица Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таблица Б, озаглавена „Минимални 
нива на данъчно облагане на моторни 
горива, използвани за употребата по 
член 8, параграф 2, приложими от 1 
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януари 2013 г.”, се заличава.

Or. en

Обосновка

Тъй като предлагаме да бъде заличен член 8, който съдържа препратка към Таблица 
Б, Таблица Б следва също да бъде заличена.

Изменение 25

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I - Таблица В - колона 2 - редове 1 до 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Обосновка
В изготвената от Комисията оценка на въздействието беше направено 
предположението, че предложената първоначална ставка за данъчно облагане на CO2 
с 20€/tCO2 ще доведе до намаление с 4% на емисиите на CO2 в отраслите, 
необхванати от Европейската схема за търговия с емисии до 2020 г. Този темп на 
намаление като резултат от директивата за енергийно данъчно облагане е явно 
недостатъчен. Вече съществува правилно моделиране и то показва вероятните 
данъчни ставки, необходими за постигането на тази цел. Тя се оказва дори по-висока
от предложената 30€/tCO2, но 30€изглежда като разумна начална тарифа.


