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Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

I henhold til artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling 
om det ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

REPUBLIKKEN BULGARIEN
41. NATIONALFORSAMLING

UDVALGET OM EUROPÆISKE ANLIGGENDER
OG TILSYN MED EUROPÆISKE MIDLER

RAPPORT

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF, der 
omstrukturerer EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 

(KOM (2011)169, nr. 102-00-31/1.06.2011)

I. På sit møde den 10. juni 2011 overvejede udvalget om europæiske anliggender og 
tilsyn med europæiske midler forslaget til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF, 
der omstrukturerer EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 
(KOM(2011)169), der indgik som pkt. 7 i nationalforsamlingens årlige arbejdsprogram om 
EU-spørgsmål (2010).

II. Beskatningen af energiprodukter og elektricitet i EU reguleres af Rådets direktiv 
2003/96/EF, der fastlægger de produkter, der skal beskattes, og fastsætter de 
minimumafgiftssatser, der finder anvendelse på dem, alt efter arten af deres anvendelse.

Gennemgangen af den skattemæssige behandling af de forskellige energityper sigter mod 
omstrukturering og afbalancering af årsagerne til beskatningen af dem. Målet er at fjerne 
forvridninger på det indre marked, der opstår som følge af duplikeringen af eksisterende 
lovgivning, og øge den europæiske økonomis energieffektivitet.

Det er blevet foreslået, at minimumafgiftssatsen bør have to særskilte komponenter. 
Den første, der skal indføres i alle de sektorer, der for indeværende er uden for den 
europæiske emissionshandelsordnings anvendelsesområde, med undtagelse af 
biobrændstoffer, er knyttet til de kulstofudledninger, som energiproduktet genererer, og er 
fastsat til 20 euro pr. ton. Den anden komponent er baseret på energiindholdet i hver 
energitype og fastsætter minimumafgiftssatsen til 9,6 euro pr. GJ for motorbrændstof og til 
0,15 euro pr. GJ for opvarmningsbrændstoffer.

Det foreslås, at ændringerne også finder anvendelse på de eksisterende regler for 
afgiftsfritagelse, så dette kun påvirker afgiftens energimæssige komponent. Komponenten, der 
er knyttet til de skabte CO2-udledninger, skal kun fjernes for at undgå risikoen for flytning af 
kulstofudledningerne. Der træffes foranstaltninger til, at medlemsstaterne kan udfase 
muligheden for bevilling af afgiftsfritagelser for naturgas og LPG, anvende næsten nul-satser 
på energiprodukter og elektricitet anvendt i landbrugssektorerne, anvende andre satser på 
diesel til brug i landbruget end på diesel til anden brug end i landbruget og fjerne afgift på 
elektricitet, når den udgør mere end 50 % af omkostningen for et fremstillet produkt.
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Samtidig bibeholder medlemsstaterne retten til fleksibilitet, når der af 
samfundsmæssige årsager bevilges hel eller delvis fritagelse. Der træffes foranstaltninger til, 
at der ikke lægges afgift på indenlandsk elektricitet til opvarmning. Der er fastsat udvidede 
overgangsperioder, der skal hjælpe industrien med at tilpasse sig den nye afgiftsordning.

Hvis det vedtages, skal direktivet efter planen træde i kraft den 1. januar 2013.

III. I henhold til udkastet til Republikken Bulgariens generelle udtalelse, der skal 
ratificeres af dets ministerråds råd for europæiske anliggender, glæder Bulgarien sig over 
forslaget til ny afgiftsstruktur og indførelsen af en differentiering mellem energiafgifter, som 
vedrører СO2-udledninger og følger af et givet brændstofs anvendelse, og energiafgifter 
baseret på produkters energiindhold. Dette tiltag er et nødvendigt skridt som supplement til 
den europæiske emissionshandelsordning og for at opnå det forud fastsatte mål på 20 % 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne i 2020 i forhold til 1990-niveauerne.

Bulgarien støtter udvidelsen af direktivets anvendelsesområde, men forventer 
samtidig, at Kommissionen tager de nødvendige skridt til at sikre ligebehandling inden for 
alle sektorer, hvor der er risiko for flytning af kulstofudledninger på grund af direktivets 
vedtagelse.

Bulgarien udtrykker sin skepsis hvad angår ændringen i 
minimumsbeskatningsniveauet i betragtning af, at forslaget ikke afspejler de forskellige 
landbrugsmæssige og samfundsmæssige situationer i de enkelte medlemsstater og den 
virkning, som indførelsen af højere afgiftssatser måtte have på forbrugeren og på inflationen.

Bulgarien mener, at alle ændringer i minimumsbeskatningsniveauet i relation til de to 
komponenter i den foreslåede nye struktur først skal overvejes og vedtages af 
medlemsstaterne med et absolut flertal.

IV. Direktivforslaget blev vurderet på et møde i budget- og finansudvalget den 8. juni 
2011.

Budget- og finansudvalget mener, at de foreslåede ændringer vil resultere i en tydelig 
lovgivningsmæssig ramme for EU ved at udvide anvendelsesområdet for direktiv 2003/96/ЕF 
og inddragelse af den komponent, der vedrører СO2-udledningerne i beskatningen af 
energiprodukter.

Budget- og finansudvalget støtter Bulgariens udtalelse om, at den er en af de 
medlemsstater, som vil gøre brug af den udvidede overgangsperiode, der slutter i 2020, hvor 
der ikke vil ske beskatning af den СO2-relaterede komponent med brændstoffer anvendt til 
formål anført i artikel 8 og 9 i det nuværende direktiv.

Budget- og finansudvalget mener, at forslaget til direktiv som helhed overholder 
nærhedsprincippet, men at bestemmelserne vedrørende indførelsen af minimumsbeskatningen 
giver grund til bekymring i denne henseende. For så vidt angår proportionalitetsprincippet 
mener budget- og finansudvalget ikke, at direktivforslaget går videre end nødvendigt for at nå 
de skitserede mål, men føler, at der bør udarbejdes endnu en evaluering med henblik på at 
vurdere den yderligere forvaltningsmæssige og finansielle byrde, det vil skabe.
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På baggrund af ovenstående støtter budget- og finansudvalget forslaget om at udvide 
direktivets anvendelsesområde og tilføjelse af otte afgifter på energiprodukter i den 
komponent, der vedrører CO2-udledninger, men støtter ikke de ændringer, der vedrører 
indførelsen af den foreslåede minimumsbeskatning, eller forslaget om, at disse opdateres 
hvert tredje år, i overensstemmelse med ændringerne i det harmoniserede forbrugerprisindeks.

V. Efter debatten den 10. juni 2011 om forslaget til Rådets direktiv om 
omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og 
elektricitet (KОМ(2011)169) af 13. april 2011 udsendte Republikken Bulgarien, via 
udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler, følgende 
begrundede udtalelse, som skal fremsendes til de europæiske institutioner:

1. I sin vurdering af de nuværende problemer på den europæiske dagsorden 
vedrørende den nye økonomiske forvaltning af EU og det indre marked samt de koordinerede 
foranstaltninger til modvirkning af konsekvenserne af den globale økonomiske krise har 
udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler gentagne gange 
fremsat sin holdning med hensyn til gennemførelsen af en fælles beskatningspolitik på EU-
plan, som er, at man omhyggeligt bør sikre, at alle potentielle ændringer ikke får en 
ugunstig indvirkning på det økonomiske miljøs forudsigelighed, stabilitet eller 
konkurrenceevne.

2. Udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler mener, at de
foreslåede ændringer vil resultere i en tydelig lovgivningsmæssig ramme for EU ved at 
udvide anvendelsesområdet for direktiv 2003/96/ЕF og inddragelse af den komponent, der 
vedrører СO2-udledningerne, i beskatningen af energiprodukter.

3. Udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler føler, at det 
må påpeges, at Bulgarien er en af de medlemsstater, som vil gøre brug af den udvidede 
overgangsperiode, der slutter i 2020, hvor det ikke vil beskatte den СO2-relaterede komponent 
(for de øvrige medlemsstater vil direktivet træde i kraft i januar 2013).

4. Udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler mener, at de 
foreslåede ændringer til direktivet i betydelig grad vil øge risikoen for et "Europa i to 
hastigheder" og for et endnu større skel mellem udviklede og nye medlemsstater (trods 
overgangsperioden frem til 2020).

5. Udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler mener, at 
direktivforslaget er et problem for den europæiske økonomis konkurrenceevne i forhold til 
andre økonomier og på den globale scene.

6. Efter at have vurderet direktivforslaget ud fra et nærheds- og 
proportionalitetsperspektiv afgiver udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med 
europæiske midler følgende udtalelse:

Vedrørende nærhedsprincippet:

Skønt nogle af bestemmelserne i direktivforslaget overholder nærhedsprincippet, bryder 
bestemmelserne vedrørende indførelsen af den foreslåede minimumsbeskatning dette 
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princip. Udvalget om europæiske anliggender og tilsyn med europæiske midler noterer 
sig følgende potentielle negative indvirkninger på Bulgariens økonomi:

1) Nedsat konkurrenceevne for Bulgariens økonomi på grund af dets høje 
energiintensitet og afhængighed af traditionelle energiprodukter.

2) Potentielt inflationspres og stigende forbrugerprisindeks, hvilket betyder højere 
priser for de endelige forbrugere.

3) Indførelsen af minimumafgifter vil også kunne betragtes som et problem for 
Republikken Bulgariens nationale skattepolitik.

Vedrørende proportionalitetsprincippet:

Direktivforslaget går i princippet ikke videre end nødvendigt for at nå de skitserede 
mål, men der bør udarbejdes endnu en evaluering med henblik på at vurdere den 
yderligere forvaltningsmæssige og finansielle byrde, det vil skabe. Hertil kommer:

1. Vurderingen af de foranstaltninger, som Europa-Kommissionen foreslår, er 
ikke tilstrækkeligt udtømmende og begrunder ikke i tilstrækkelig grad alle de 
potentielle ændringer.

2. Der består en risiko for, at staten skal spille en større og større 
omfordelingsrolle hvad angår budgettet, som er i strid med Bulgariens strategiske 
prioriteringer.

3. Bulgarske virksomheder vil sandsynligvis ikke have ressourcer eller kapacitet 
til at følge med de gamle medlemsstater inden for energieffektivitet på mellemlang sigt.

Denne rapport og de tilhørende udtalelser blev vedtaget enstemmigt med 9 
stemmer mod 0.

MONIKA PANAYOTOVA

FORMAND FOR UDVALGET OM EUROPÆISKE 
ANLIGGENDER OG TILSYN MED EUROPÆISKE 
MIDLER


