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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, η αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
41η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας 
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (СОМ (2011)169, αριθ. 102-

00-31/1.6.2011)

I. Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2011, η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και 
εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων εξέτασε την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 
(СОМ (2011)169), η οποία περιλαμβάνεται ως σημείο αριθ. 7 στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας της Εθνοσυνέλευσης για τις υποθέσεις της ΕΕ (2010).

II. Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία καθορίζει 
τα προϊόντα που υπόκεινται σε φορολογία και θεσπίζει τους ελάχιστους φορολογικούς 
συντελεστές που εφαρμόζονται για τα εν λόγω προϊόντα ανάλογα με το είδος χρήσης τους.

Η επανεξέταση της φορολογικής μεταχείρισης των διαφόρων ενεργειακών τύπων 
αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση και την εξισορρόπηση των λόγων για τους οποίους 
φορολογούνται. Ο στόχος συνίσταται στην εξάλειψη των στρεβλώσεων που 
δημιουργούνται στην ενιαία αγορά λόγω της επικάλυψης της ισχύουσας νομοθεσίας, 
καθώς και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Προτείνεται ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής να διαθέτει δύο διακριτές 
συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα, η οποία προβλέπεται να εισαχθεί σε όλους τους τομείς που 
δεν εμπίπτουν επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας 
εκπομπών, εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων, συνδέεται με τις ανθρακούχες εκπομπές που 
παράγονται από το εκάστοτε ενεργειακό προϊόν, και έχει καθοριστεί στην τιμή των 20 ευρώ 
ανά τόνο. Η μεταβατική περίοδος για την εισαγωγή αυτής της συνιστώσας στη Βουλγαρία 
λήγει το έτος 2020. Η δεύτερη συνιστώσα βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο εκάστου 
ενεργειακού τύπου και καθορίζει τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στα 9,6 ευρώ/GJ για 
τα καύσιμα κίνησης και στα 0,15 ευρώ/GJ για τα καύσιμα θέρμανσης.

Προτείνεται δε η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων και στις ισχύουσες διατάξεις 
που διέπουν τις φορολογικές απαλλαγές, ούτως ώστε να έχουν αντίκτυπο μόνο στην 
ενεργειακή συνιστώσα του φόρου. Η συνιστώσα που συνδέεται με τις παραγόμενες εκπομπές 
СO2 πρόκειται να καταργηθεί, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος μετατόπισης των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Περιλαμβάνεται δε διάταξη για τη σταδιακή κατάργηση 
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από τα κράτη μέλη της δυνατότητας χορήγησης φορολογικών απαλλαγών για το φυσικό 
αέριο και το υγραέριο, την εφαρμογή έως και μηδενικού φορολογικού συντελεστή στα 
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στους οικείους 
γεωργικούς τομείς, την εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών για το πετρέλαιο ντίζελ 
γεωργικής χρήσης έναντι του πετρελαίου ντίζελ μη γεωργικής χρήσης, καθώς και για την 
κατάργηση του φόρου επί της ηλεκτρικής ενέργειας όταν αντιπροσωπεύει πλέον του 50% του 
κόστους ενός παραγόμενου προϊόντος.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα της ευέλικτης χορήγησης πλήρους 
ή μερικής φορολογικής απαλλαγής για κοινωνικούς λόγους. Προβλέπεται ακόμα η 
κατάργηση της επιβολής φόρου επί της οικιακής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη 
θέρμανση. Έχουν παραταθεί οι μεταβατικές περίοδοι, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή του βιομηχανικού κλάδου στο νέο φορολογικό καθεστώς.

Σε περίπτωση έγκρισης της οδηγίας, η έναρξη ισχύος της έχει προγραμματιστεί για την 
1η Ιανουαρίου 2013.

III. Σύμφωνα με το σχέδιο γενικής θέσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το οποίο 
πρόκειται να επικυρωθεί από το συμβούλιο ευρωπαϊκών υποθέσεων στο πλαίσιο του 
υπουργικού συμβουλίου της, η Βουλγαρία επικροτεί την προτεινόμενη νέα φορολογική 
διάρθρωση και την καθιέρωση διαφοροποίησης μεταξύ, αφενός, των ενεργειακών φόρων που 
συνδέονται με τις εκπομπές СO2 και απορρέουν από τη χρήση ενός δεδομένου καυσίμου και, 
αφετέρου, των ενεργειακών φόρων που βασίζονται στο ενεργειακό περιεχόμενο των 
προϊόντων. Το εν λόγω μέτρο συνιστά ένα απαραίτητο βήμα για τη συμπλήρωση του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και την επίτευξη του 
προκαθορισμένου στόχου για τη μείωση, έως το 2020, των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 1990.

Η Βουλγαρία τάσσεται υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, αλλά 
αναμένει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση 
ισότιμης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς που εκτίθενται στον κίνδυνο μετατόπισης των 
ανθρακούχων εκπομπών, ο οποίος απορρέει από την έγκριση της οδηγίας.

Η Βουλγαρία εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την τροποποίηση του ελάχιστου επιπέδου 
φορολόγησης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η πρόταση δεν αποτυπώνει τις 
διαφορές μεταξύ των γεωργικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στα διάφορα 
κράτη μέλη, ούτε τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει η θέσπιση υψηλότερων φορολογικών 
συντελεστών για τους καταναλωτές και τον πληθωρισμό.

Η Βουλγαρία είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του ελάχιστου επιπέδου 
φορολόγησης σε σχέση με τις δύο συνιστώσες της προτεινόμενης νέας διάρθρωσης πρέπει να 
υποβληθεί προηγουμένως στα κράτη μέλη προς εξέταση και έγκριση με απόλυτη 
πλειοψηφία.

IV. Η πρόταση οδηγίας εξετάστηκε από την επιτροπή προϋπολογισμού και 
οικονομικών κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιουνίου 2011.

Η επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών διατυπώνει την άποψη ότι οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις θα καθορίσουν ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, μέσω 
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της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/96/ΕΚ και της συμπερίληψης της 
συνιστώσας που σχετίζεται με τις εκπομπές СO2 στη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων.

Η επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών συντάσσεται με τη θέση της Βουλγαρίας 
ότι τα κράτη μέλη θα κάνουν χρήση της παραταθείσας μεταβατικής περιόδου, που λήγει το 
2020, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα επιβληθεί κανένας φόρος επί της συνιστώσας που 
σχετίζεται με το СO2 στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στα άρθρα 8 και 9 της ισχύουσας οδηγίας.

Η επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών εκτιμά ότι, συνολικά, η πρόταση 
οδηγίας συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, αλλά οι διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση 
των προτεινόμενων ελάχιστων φορολογικών συντελεστών αποτελούν, εν προκειμένω, πηγή 
ανησυχίας. Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, δεν θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των περιγραφομένων στόχων, κρίνει, ωστόσο, 
σκόπιμη τη διενέργεια πρόσθετης αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμηθεί ο επιπρόσθετος 
διοικητικός και οικονομικός φόρτος που αναμένεται να δημιουργηθεί.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών τάσσεται 
μεν υπέρ της πρότασης για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και τη 
συμπερίληψη 8 φόρων επί των ενεργειακών προϊόντων στη συνιστώσα που σχετίζεται με τις 
εκπομπές CO2, αλλά τάσσεται κατά τόσο των τροποποιήσεων που αφορούν τη θέσπιση των 
προτεινόμενων ελάχιστων φορολογικών συντελεστών όσο και της πρότασης για την 
επικαιροποίησή τους ανά τριετία, συναρτήσει των μεταβολών του εναρμονισμένου δείκτη 
τιμών καταναλωτή.

V. Σε συνέχεια της συζήτησης που διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2011 επί της πρότασης 
οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας 
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (СОМ (2011)169) της 
13ης Απριλίου 2011, η Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εξέδωσε, διά της 
επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων, την αιτιολογημένη 
γνώμη που παρατίθεται κάτωθι, η οποία θα διαβιβασθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα:

1. Κατά την εξέταση των επίκαιρων θεμάτων του ευρωπαϊκού θεματολογίου σχετικά 
με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και την ενιαία αγορά, καθώς και τη λήψη 
συντονισμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης, η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων έχει 
δηλώσει επανειλημμένως την άποψή της όσον αφορά την άσκηση κοινής φορολογικής 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή ότι απαιτείται προσοχή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τυχόν πιθανές αλλαγές δεν θα έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην προβλεψιμότητα, τη 
σταθερότητα ή την ανταγωνιστικότητα του οικονομικού περιβάλλοντος·

2. η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων 
διατυπώνει την άποψη ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα καθορίσουν ένα σαφές 
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, μέσω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ και της συμπερίληψης της συνιστώσας που σχετίζεται με τις εκπομπές 
СO2 στη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων·

3. η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων πιστεύει 
ότι πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών 
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μελών που θα κάνουν χρήση της παραταθείσας μεταβατικής περιόδου, που λήγει το 2020, 
κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα επιβληθεί κανένας φόρος επί της συνιστώσας που 
σχετίζεται με το СO2 (για τα λοιπά κράτη μέλη η έναρξη ισχύος της οδηγίας έχει 
προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2013)·

4. η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων 
διατυπώνει την άποψη ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της οδηγίας αναμένεται να 
αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο δημιουργίας μιας «Ευρώπης δύο ταχυτήτων», καθώς 
και του ακόμα μεγαλύτερου διαχωρισμού μεταξύ των ανεπτυγμένων και των νέων κρατών 
μελών (παρά τη μεταβατική περίοδο έως το 2020)·

5. η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων είναι της 
άποψης ότι η πρόταση οδηγίας συνιστά πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι των άλλων οικονομιών, αλλά και στο διεθνές προσκήνιο·

6. κατόπιν εξέτασης της πρότασης οδηγίας υπό το πρίσμα των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων και 
εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων διατυπώνει την ακόλουθη θέση:

Όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας:

Παρότι ορισμένες διατάξεις της πρότασης οδηγίας συνάδουν με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι διατάξεις που αφορούν τη θέσπιση των προτεινόμενων ελάχιστων 
φορολογικών συντελεστών παραβιάζουν την εν λόγω αρχή. Η επιτροπή ευρωπαϊκών 
υποθέσεων και εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων επισημαίνει τις εξής δυνητικές 
δυσμενείς επιπτώσεις για τη βουλγαρική οικονομία:

1) μείωση της ανταγωνιστικότητας της βουλγαρικής οικονομίας, λόγω της υψηλής 
ενεργειακής της έντασης και της εξάρτησής της από συμβατικά ενεργειακά προϊόντα·

2) ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, ο 
οποίος θα παρουσιάζει υψηλότερες τιμές για τους τελικούς χρήστες·

3) θα μπορούσε εξίσου να θεωρηθεί ότι η θέσπιση ελάχιστων φορολογικών 
συντελεστών συνιστά πρόκληση για την εθνική φορολογική πολιτική της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας:

Η πρόταση οδηγίας δεν υπερβαίνει, καταρχήν, τα αναγκαία για την επίτευξη των 
περιγραφομένων στόχων, κρίνεται, ωστόσο, σκόπιμη η διενέργεια μιας πρόσθετης 
αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμηθεί ο επιπρόσθετος διοικητικός και οικονομικός 
φόρτος που αναμένεται να δημιουργηθεί. Επιπλέον:

1. η αξιολόγηση των μέτρων που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
είναι αρκούντως ενδελεχής και δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση για όλες τις 
πιθανές τροποποιήσεις·
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2. υπάρχει ο κίνδυνος να κληθεί το κράτος να διαδραματίσει εντεινόμενο 
αναδιανεμητικό ρόλο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, στοιχείο το οποίο έρχεται σε 
αντίθεση με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Βουλγαρίας·

3. οι βουλγαρικές επιχειρήσεις δεν έχουν κατά πάσα πιθανότητα ούτε τους πόρους 
ούτε την ικανότητα να γεφυρώσουν τη διαφορά που τις χωρίζει από τα παλαιά κράτη 
μέλη στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η παρούσα έκθεση και οι σχετικές με αυτήν γνωμοδοτήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα 
με 9 ψήφους υπέρ και καμία κατά.

MONIKA PANAYOTOVA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ


