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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общата цел на 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 (наричана по-долу „Директива 
за енергийното данъчно облагане“) е да се преструктурира начинът, по който се 
извършва данъчното облагане на енергията, за да се подкрепи целта за преминаване 
към ефективна в енергийно отношение икономика с ниски въглеродни емисии и да 
бъдат избегнати проблеми на вътрешния пазар. Целта на предложението е да се 
гарантира последователно третиране на енергоизточниците, да се осигури адаптирана 
правна рамка за данъчното облагане на възобновяемите енергийни източници, както и 
рамка за прилагането на обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане.

За тази цел преразгледаната Директива за енергийното данъчно облагане предлага 
разделяне на минималната ставка на данъчно облагане на енергийните продукти на две 
части:

1. свързано с CO2 данъчно облагане, основаващо се на емисиите на CO2 на 
енергийните продукти, фиксирано на 20 евро на тон CO2;

2. обичайно данъчно облагане на енергопотреблението, основаващо се на енергийното 
съдържание, измерено в GJ, независимо от вида на енергийния продукт.

Позиция на докладчика

Докладчикът по становището на комисията ITRE принципно приветства общите цели 
на предложението за преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане, 
и по-специално целта директивата да бъде приведена в по-голямо съответствие с 
целите на ЕС в областта на енергията и изменението на климата. При все това 
докладчикът по становище е обезпокоен относно последствията, които предложението 
може да има по отношение на правото на преценка на държавите членки при 
избирането на техния енергиен микс в съответствие с разпоредбите на Договора от 
Лисабон. Предложението ще доведе до значителни последствия за независимостта на 
режимите на енергийно данъчно облагане на държавите членки и за предприятията, 
развиващи дейност на енергийния пазар. Ето защо мерките на равнище ЕС следва да са 
подробно обосновани и да са съгласувани с предложеното правно основание. 

Докладчикът по становище подчертава, че оценката на въздействието не съдържа 
„подробно становище“, за да може да се оцени спазването на принципа на 
субсидиарност (и пропорционалност), както се изисква в член 5 от Протокол № 2.  
Предложението не попада в обхвата на споделената компетентност между Съюза и 
държавите членки и докладчикът отбелязва, че предложението за преразглеждане на 
Директивата за енергийното данъчно облагане не се свежда във всички отношения до 
необходимите мерки за постигането на целите и във всеки случай решенията следва да 
се вземат възможно най-близо до гражданите на ЕС. Никое отклонение от тази 
презумпция не следва да се взема за даденост, а да се обосновава достатъчно подробно 
и ясно, така че гражданите на ЕС да могат да разберат причините в количествено и 
качествено отношение, които водят до заключението, че са необходими действия на 
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равнище ЕС. 

Докладчикът е обезпокоен също така относно някои възможни икономически и 
социално-икономически последици на предложението за преразглеждане на 
Директивата за енергийното данъчно облагане.

Докладчикът по становище подчертава на първо място, че каквито и да е мерки, 
свързани с преразглеждането на настоящата Директива за енергийното данъчно 
облагане, трябваше да са били предмет на подробен анализ по отношение на 
въздействието върху икономиките на отделните държави членки, и на второ място, че 
преразглеждането на директивата трябваше да предлага гъвкави и реалистични 
решения, адаптирани към положението на тези отделни икономики. Докладчикът по 
становище също така припомня, че се изискват реалистични преходни периоди.

Докладчикът по становище изразява съжаление, че в предложението на Комисията не е 
отчетена в достатъчна степен промишлената политика. Преразглеждането на 
Директивата за енергийното данъчно облагане предвижда общ данък върху енергията, 
основаващ се на енергийното съдържание на горивата, което ще изисква важни 
промени в ставките на данъчното облагане на различните източници в повечето 
държави членки. Важно е да се оценява въздействието върху всички промишлени и 
стопански отрасли с цел да се гарантира европейската конкурентоспособност. 
Преразглеждането на Директивата за енергийното данъчно облагане не следва да води 
до пазарни смущения вследствие на загуба на работни места. Освен това следва да се 
гарантира съгласуваност с други области на политиката. 

За последен път минималните ставки бяха определени през 2003 г. и докладчикът по 
становище приема, че е налице повод те да бъдат преразгледани, с цел да се отчетат 
натрупаната инфлация и необходимостта да се гарантира, че те продължават да 
осигуряват ефективна рамка на единния пазар, която също взема предвид 
въздействието на различните горива върху околната среда. При все това докладчикът 
отбелязва, че автоматичната индексация на минималните ставки би премахнала 
контрола на държавите членки върху равнището на бъдещите минимални ставки на ЕС. 
Докладчикът се опасява също, че прилагането на директивата във вида, в който е 
предложена от Европейската комисия, би довело до повишаване на цените, например 
на въглищата, природния газ, газьола за отоплителни цели и дизела, и ще има преки 
отрицателни социални последици поради по-високите цени на топлинната енергия и
преработените продукти, заплащани от крайните потребители. Едно автоматично 
коригиране на обичайния данък върху енергопотреблението би могло да създаде риск 
от възникване на необоснована и несъразмерна тежест за крайния потребител. 
Докладчикът по становище напомня, че цените на горивата вече се повишиха 
значително през последните няколко години. 

Докладчикът по становище се опасява, че ограничената гъвкавост, която се оставя на 
държавите членки в предложението за преразглеждане на Директивата за енергийното 
данъчно облагане, ще доведе до увеличение на цените на енергията и горивата в 
сектори като селското стопанство, градинарските и рибовъдните дейности и горското 
стопанство.

Докладчикът по становище счита, че държавите членки следва да са в състояние да 
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определят структурата на националните си данъци, както и различията между 
националните данъчни ставки за енергийните продукти. Докладчикът по становище 
напомня, че качеството на европейския въздух и законодателството относно CO2 вече 
изискаха мащабни инвестиции и следователно диференцираното данъчно облагане на 
дизела и бензина, например, следва да продължава да предоставя данъчен стимул за 
дизела, който е по-ефективен в енергийно отношение и представлява по-икономична на 
CO2 технология в сравнение с бензина, и данъкът върху дизела не следва да бъде по-
висок от данъка върху бензина. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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
технологична неутралност, следва да се 
формулират минимални нива на 
облагане по отношение на всички 
енергийни продукти, използвани за 
даден вид употреба. Еднакви ставки на 
националното данъчно облагане не са 
необходими в контекста на 
енергийната политика.
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Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
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.

заличава се

Изменение 3

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 

(13) 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.
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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.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Всяка реформа на енергийното 
данъчно облагане следва да гарантира, 
че секторите, които не попадат в 
схемата за търговия с емисии, не са 
поставени в по-неизгодно положение 
спрямо секторите, които попадат в 
тази схема.

Изменение 5

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 

(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
такова гориво от данъчно облагане, 
особено като се има предвид 
необходимостта от увеличение на 
пазарния дял на възобновяемите 
енергийни източници, и следователно 
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енергийни източници, и следователно 
тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план.

тези данъчни облекчения следва да 
отпаднат в средносрочен план.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
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 
съответствие с настоящата директива.

1. Държавите членки са длъжни да 
провеждат данъчно облагане на 
енергийните продукти и 
електроенергията, което да е в 
съответствие с настоящата директива, 
като гарантират продукти и услуги 
на достъпни цени, така че да се 
премахне рискът от излагане на 
гражданите на енергийна бедност. За 
тази цел Комисията извършва 
проучвания на въздействието.

Обосновка

Основната цел на Европейския съюз е да гарантира благосъстоянието на своите 
граждани.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква a – точка i
Директива 2003/96/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) с кодове по КН 2909 19 10 и 3824 90 
91;

з) с кодове по КН 2909 19 10, 3824 90 91 
и 3824 90 97;“

Изменение 8
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква a – точка ii
Директива 2003/96/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) с кодове по КН от 2909 19 90, 3823 
19 90 и 3824 90 97, ако са предназначени 
за употреба като отоплително или 
моторно гориво.

ж) с кодове по КН от 2909 19 90 и 3823 
19 90, ако са предназначени за употреба 
като отоплително или моторно гориво.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2003/96/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) електроенергия, използвана за 
изпомпване на вода за напояване;

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б – уводна част
Директива 2003/96/ЕО
Член 4 – параграф 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавят се следните параграфи 3 и 
4:

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба нарушава принципа на субсидиарност, тъй като ограничава 
свободата на държавите членки да определят фискалната си политика.

Изменение 11

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

Изменение 12

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

Обосновка

Вж. съображение 12.

Изменение 13
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Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – буква б)
Директива 2003/96/ЕО
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

Обосновка

Настоящата разпоредба нарушава принципа на субсидиарност, тъй като ограничава 
свободата на държавите членки да определят фискалната си политика.

Изменение 14

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

заличава се
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се адаптират.

Обосновка

Автоматичната индексация на минималните ставки би премахнала контрола на 
държавите членки върху равнището на бъдещите минимални ставки на ЕС.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – точка 5 – буква а)
Директива 2003/96/ЕО
Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условие че спазват определените в
настоящата директива минимални 
данъчни ставки, държавите членки 
могат да прилагат при обичайното 
данъчно облагане върху 
енергопотреблението диференцирани 
ставки, под фискален контрол, при 
следните случаи:

При условие че спазват определените
съгласно настоящата директива 
минимални данъчни ставки, държавите 
членки могат да прилагат при 
обичайното данъчно облагане върху 
енергопотреблението диференцирани 
ставки, под фискален контрол, при 
следните случаи:

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – уводна част
Директива 2003/96/ЕО
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Член 7 се заменя със следното: (6) Член 7, параграф 1 се заменя със 
следното:

Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква a – точка i
Директива 2003/96/ЕО
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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:

1. 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 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
енергийната бедност, избягването, 
заобикалянето или злоупотребите по 
отношение на плащането на данъци:

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a – точка -i (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 – параграф 1 – буква б a (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, 
използвани за пътен транспорт.“

Изменение 19

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

з) електроенергията, природният газ, 
въглищата, твърдите горива и 
другите използвани 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;

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a – точка i
Директива 2003/96/ЕО
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, 
биогаза и втечнения нефтен газ, 
използвани като транспортно гориво, 
както и втечнения нефтен газ, 
използван като гориво;

Изменение 21

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a– точка i a (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 – параграф 1 – точка л a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) добавя се следната буква:
„ла) природния газ и биометана, 
използвани като транспортни горива, 
най-малко докато делът на 
електроенергията от възобновяеми 
източници, използвана в 
транспортния сектор, не достигне 
10 %. Комисията следи непрекъснато 
тенденциите на пазара и 
своевременно представя подходящо 
законодателно предложение.“ 

Изменение 22

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – буква a – точка ii
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 – параграф 1

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.“

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За потреблението на енергийни 
продукти и електроенергия при 
селскостопански, градинарски, 
аквакултурни и горскостопански 
дейности, държавите членки могат да 
прилагат намалено (включително до

3. За енергийни продукти и 
електроенергия, използвани при
напояване, селскостопански, 
градинарски, аквакултурни и 
горскостопански дейности, държавите 
членки могат да прилагат намалени 
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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.

(включително до нулеви) данъчни 
ставки.

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност и в бъдеще да прилагат по отношение 
на селскостопанските, градинарските и рибовъдните дейности и горското 
стопанство намалени (включително до нулеви) данъчни ставки.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 1 – точка 13 – точка 1 – буква a – точка i
Директива 2003/96/ЕО
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, или ако — в случая на 
транспортни биогорива или други течни 
горива от биомаса, 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 – доколкото това 
засяга горивото – докато техният 
пазарен дял е под 5 %.
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Изменение 25

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 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.

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
2030 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 намаляване на 
минималните нива на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане чрез 
сравнение с нивата, посочени в 
приложение I.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – точка 19
Директива 2003/96/ЕО
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 2, параграф 5, се 
предоставя на Комисията за
неопределен срок.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 2, параграф 5, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години.

Изменение 27



PE473.711v02-00 18/23 AD\891230BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На всеки 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 
настоящата директива и въздействието 
от нейното прилагане върху 
икономиката на Съюза и 
благосъстоянието на неговите 
граждани. Ако посоченият доклад 
заключи, че са необходими изменения 
на настоящата директива, 
Комисията представя предложение.

Изменение 28

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

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 вземат
предвид отражението върху цените 
на стоките и услугите и върху 
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реалната стойност на минималните нива 
на данъчно облагане и по-
широкообхватните цели на Договора.

енергийната бедност сред 
населението в държавите членки,
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и по-широкообхватните цели на 
Договора, както и успехът на 
усилията да се използват данъчните 
приходи за повишаване на 
енергийната ефективност на 
секторите.

Изменение 29

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I – таблица A – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане

Обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане

1 януари 2013 г. 1 януари 2013 г.

20 €/t CO2 12 €/t CO2
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Изменение 30

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I – таблица A – колона 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обичайно данъчно облагане върху 
енерго-потреблението заличава се
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1 януари 2018 г.
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ
9,6 €/GJ

Изменение 31

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I – таблица A – ред 7
Текст, предложен от Комисията

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

20 €/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

Изменение 32

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I – таблица Б – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане

Обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2
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Изменение 33

Предложение за директива
Приложение
Директива 2003/96/ЕО
Приложение I – таблица В – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане

Обвързано с емисиите на СО2 данъчно 
облагане

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2
20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2
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