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Výbor pro právní záležitosti
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SDĚLENÍ ČLENŮM
(51/2011)

Předmět: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky k návrhu 
směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Podle článku 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Národního shromáždění 
Bulharské republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

BULHARSKÁ REPUBLIKA
ČTYŘICÁTÉ PRVNÍ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

VÝBOR PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI
A DOHLED NAD EVROPSKÝMI FONDY

ZPRÁVA

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění 
struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a 

elektřiny (KОМ (2011)169, č. 102-00-31/1.06.2011)

I. Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy na své schůzi dne 
10. června 2011 posoudil návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou 
se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů 
a elektřiny (KОМ(2011)169). Toto téma bylo zařazeno na roční pracovní program Národního 
shromáždění týkající se záležitostí Evropské unie (rok 2010) jako bod 7.

II. Zdanění energetických produktů a elektřiny v Evropské unii se řídí směrnicí Rady 
2003/96/ES, která specifikuje produkty, jež jsou předmětem daně, a podle typu jejich použití 
stanoví minimální sazby daně, které na ně lze uplatnit.

Přezkum úpravy zdanění různých typů energie je zaměřen na změnu struktury a vyvážení 
důvodů jejich zdanění. Cílem je odstranit narušení vnitřního trhu, k nimž dochází 
v důsledku zdvojování stávajících právních předpisů, a zvýšit energetickou účinnost 
evropského hospodářství.

Je navrhováno, aby minimální sazba daně sestávala ze dvou samostatných prvků. První 
prvek má být zaveden ve všech odvětvích, na která se v současnosti nevztahuje evropský 
systém obchodování s emisemi, s výjimkou biopaliv. Souvisí s emisemi uhlíku, které vytváří 
daný energetický produkt, a byl stanoven na 20 EUR na tunu. Přechodné období pro zavedení 
tohoto prvku v Bulharsku bude trvat do roku 2020. Druhý prvek vychází z energetického 
obsahu každého typu energie a stanoví minimální daňovou sazbu na 9,6 EUR/GJ u 
pohonných hmot a 0,15 EUR/GJ u paliv.

Je navrhováno, aby se změny uplatnily rovněž na stávající pravidla upravující 
osvobození od daní, které by se tak týkalo pouze energetického prvku daně. Prvek související 
s produkovanými emisemi СO2 se má vypustit pouze za účelem zamezení riziku přesouvání 
emisí uhlíku. Návrh obsahuje ustanovení, podle něhož má být postupně ukončena možnost 
členských států udělovat osvobození od daně na zemní plyn a zkapalnělý plyn (LPG), mají 
být uplatňovány až nulové daňové sazby u energetických produktů a elektřiny používaných 
v zemědělských odvětvích, dále odlišné sazby u motorové nafty určené k zemědělskému 
použití a u motorové nafty k použití mimo zemědělství a má být zrušena daň z elektřiny, 
pokud dosahuje více než 50 % nákladů na výrobek.
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Zároveň členským státům zůstane právo na pružnost při udělování úplného či 
částečného osvobození ze sociálních důvodů. Je vytvořeno ustanovení, podle něhož nemá být 
vybírána daň z elektřiny na vytápění domácností. Byla zavedena prodloužená přechodná 
období, aby se průmyslu pomohlo s přizpůsobením novému daňovému režimu.

Pokud směrnice bude přijata, měla by vstoupit v platnost dne 1. ledna 2013.

III. V souladu s návrhem obecného postoje Bulharské republiky, který má ratifikovat 
Rada pro evropské záležitosti její Rady ministrů, Bulharsko vítá navrhovanou novou strukturu 
zdanění a zavedení rozlišování mezi daněmi z energie souvisejícími s emisemi СO2 a 
vyplývajícími z použití produktu jakožto paliva a daněmi z energie založenými na 
energetickém obsahu produktů. Toto opatření je nezbytným krokem v rámci doplnění 
evropského systému obchodování s emisemi a směřování ke stanovenému cíli 20% snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Bulharsko podporuje rozšíření oblasti působnosti směrnice a zároveň očekává, že 
Komise učiní nezbytné kroky v zájmu zajištění rovného zacházení ve všech odvětvích, jež 
jsou v důsledku přijetí směrnice ohrožena přesouváním emisí uhlíku.

Bulharsko vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o změnu minimální úrovně zdanění; 
domnívá se, že tento návrh neodráží rozdíly v situacích v zemědělství a sociální oblasti 
různých členských států ani vliv, jaký bude mít zavedení vyšších daňových sazeb na 
spotřebitele a inflaci.

Bulharsko zastává názor, že jakákoli změna minimální úrovně zdanění v souvislosti se 
dvěma prvky navrhované nové struktury musí být nejprve uvážena a schválena absolutní 
většinou členských států.

IV. Návrh směrnice projednal na své schůzi dne 8. června 2011 Výbor pro rozpočet a 
finance.

Výbor pro rozpočet a finance se domnívá, že navrhované změny zavedou jasný 
legislativní rámec EU tím, že rozšíří rozsah působnosti směrnice 2003/96/ES a začlení do daní 
z energetických produktů prvek související s emisemi СO2.

Výbor pro rozpočet a finance podporuje postoj Bulharska, které patří k členským 
státům, jež využijí prodloužené přechodné období do roku 2020, během něhož nebude 
vybírána složka daně související s CO2 u paliv používaných pro účely uvedené v článcích 8 a 
9 stávající směrnice.

Výbor pro rozpočet a finance je toho názoru, že návrh směrnice jako celek je v souladu 
se zásadou subsidiarity, nicméně že pravidla související se zavedením navrhovaných 
minimálních daňových sazeb v tomto ohledu vzbuzují obavy. Pokud jde o zásadu 
proporcionality, je toho názoru, že návrh směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení nastíněných cílů, nicméně se domnívá, že by mělo být vypracováno doplňující 
hodnocení posuzující dodatečné správní a finanční náklady, které v souvislosti s návrhem 
vzniknou.
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S ohledem na výše uvedené Výbor pro rozpočet a finance podporuje návrh na rozšíření 
rozsahu působnosti směrnice a začlenění 8 daní z energetických produktů do prvku 
souvisejícího s emisemi CO2, ale nepodporuje návrhy na změnu týkající se zavedení 
navrhovaných minimálních daňových sazeb ani návrh, aby byly tyto sazby každé tři roky 
aktualizovány v souladu se změnami harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.

V. Po diskusi, která proběhla dne 10. června 2011 ohledně návrhu směrnice Rady, 
kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (KОМ(2011)169), ze dne 
13. dubna 2011, Národní shromáždění Bulharské republiky vydalo prostřednictvím Výboru 
pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy následující odůvodněné stanovisko, 
které bude zasláno evropským orgánům:

1. Vzhledem ke stávajícím tématům evropského programu týkajícího se nové správy 
hospodářských záležitostí EU a jednotného trhu a ke koordinovaným opatřením, jež mají 
působit proti důsledkům světové hospodářské krize, vyjadřoval Výbor pro evropské 
záležitosti a dohled nad evropskými fondy opakovaně své stanovisko k provádění společné 
daňové politiky na úrovni Evropské unie, a sice to, že by se měla věnovat pozornost 
zajištění, aby žádné případné změny negativně nepůsobily na předvídatelnost, stabilitu 
a konkurenceschopnost hospodářského prostředí;

2. Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy se domnívá, že
navrhované změny zavedou jasný legislativní rámec EU tím, že rozšíří rozsah působnosti 
směrnice 2003/96/ES a začlení do daní z energetických produktů prvek související s emisemi 
СO2;

3. Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy se domnívá, že je 
nutno poukázat na to, že Bulharsko patří k těm členským státům, které využijí prodloužené 
přechodné období do roku 2020, během něhož nebudou vybírat složku daně související s CO2
(pro ostatní členské státy začne směrnice platit od ledna 2013);

4. Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy zastává názor, že 
navrhované změny směrnice podstatně zvýší riziko vzniku „dvourychlostní Evropy“ a ještě 
většího rozdělení na vyspělé a nové členské státy (i přes přechodné období do roku 2020);

5. Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy zastává názor, že 
návrh směrnice ohrožuje konkurenceschopnost evropského hospodářství vůči ostatním 
ekonomikám a na celosvětové scéně;

6. Po posouzení návrhu směrnice z hlediska subsidiarity a proporcionality
vyjadřuje Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy následující 
stanovisko:

K zásadě subsidiarity:

I když jsou některá ustanovení návrhu směrnice v souladu se zásadou subsidiarity, 
ustanovení týkající se zavedení navrhovaných minimálních daňových sazeb tuto zásadu 
porušují. Výbor pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy konstatuje tyto 
případné negativní dopady na bulharské hospodářství:
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1) snížení konkurenceschopnosti bulharského hospodářství vzhledem k jeho vysoké 
energetické náročnosti a závislosti na tradičních energetických produktech;

2) případný inflační tlak a nárůst indexu spotřebitelských cen odrážející vyšší ceny 
pro koncové spotřebitele;

3) zavedení minimálních sazeb by rovněž mohlo být považováno za ohrožení 
vnitrostátní daňové politiky Bulharské republiky.

K zásadě proporcionality:

Návrh směrnice v zásadě nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
nastíněných cílů, nicméně mělo by být vypracováno doplňující hodnocení posuzující 
dodatečné správní a finanční náklady, které v souvislosti s návrhem vzniknou. Kromě 
toho:

1. Posouzení opatření navrhovaných Evropskou komisí není dostatečně 
vyčerpávající a dostatečně neodůvodňuje všechny případné změny;

2. Existuje riziko, že stát bude muset hrát větší úlohu v přerozdělování rozpočtu, 
což je v rozporu se strategickými prioritami Bulharska;

3. Je nepravděpodobné, že budou mít bulharské podniky takové zdroje nebo 
kapacity, aby v oblasti energetické účinnosti ve střednědobém výhledu dohnaly staré 
členské státy.

Tato zpráva a související stanoviska byla přijata jednomyslně 9 hlasy pro, 0 proti.

MONIKA PANAYOTOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU PRO EVROPSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI A DOHLED NAD EVROPSKÝMI 
FONDY


