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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Bulgarijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pagrįsta nuomonė dėl 
minėto pasiūlymo.
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41-OJI NACIONALINĖ ASAMBLĖJA

EUROPOS REIKALŲ
IR EUROPOS FONDŲ PRIEŽIŪROS KOMITETAS

PRANEŠIMAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių 

struktūrą (СОМ (2011)169, Nr. 102-00-31/1.06.2011)

I. Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetas 2011 m. birželio 10 d. 
posėdyje aptarė pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių 
struktūrą (СОМ (2011)169); šis pasiūlymas 7 punktu buvo įtrauktas į Nacionalinės 
Asamblėjos metinę darbo programą, susijusią su ES klausimais (2010 m.).

II. Energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimas Europos Sąjungoje 
reglamentuojamas Tarybos direktyva 2003/96/ЕB, kurioje nurodoma, kurie produktai 
apmokestinami, ir pagal šių produktų naudojimo rūšį nustatomi jiems taikomi mažiausi 
mokesčio tarifai.

Įvairių energijos rūšių apmokestinimo tvarkos peržiūra siekiama pakeisti ir suderinti 
priežastis, dėl kurių šios energijos rūšys apmokestinamos. Tikslas – bendrojoje rinkoje 
pašalinti iškraipymus, atsirandančius dėl dubliuojamų galiojančių teisės aktų, ir efektyviau 
vartoti Europos ekonomikos energiją.

Siūloma mažiausią mokesčio tarifą suskirstyti į dvi dalis. Pirmoji, kuri bus pradėta 
naudoti visuose sektoriuose, kuriems šiuo metu netaikoma Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, išskyrus biokurą, yra susijusi su 
išmetamu anglies dioksidu, kurį išskiria energetikos produktai, ir šiai daliai nustatytas 
mokesčio dydis – 20 EUR už toną. Pereinamasis šios dalies įdiegimo laikotarpis Bulgarijoje 
truks iki 2020 m. Antroji dalis grindžiama kiekvienos energijos rūšies energetine verte ir jos 
mažiausio mokesčio tarifas, taikomas variklinių transporto priemonių degalams, –
9,6 EUR/GJ, o šildymui skirtam kurui – 0,15 EUR/GJ.

Siūloma pakeitimus taip pat taikyti atleidimą nuo mokesčių reglamentuojančioms 
galiojančioms taisyklėms siekiant, kad jie turėtų įtakos tik su energija susijusiai mokesčio 
daliai. Su СO2 išmetimu susijusi dalis turėtų būti pašalinta, kad būtų išvengta išmetamo 
anglies dioksido perkėlimo rizikos. Numatoma, kad valstybės narės turės laipsniškai atsisakyti 
galimybės neapmokestinti gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, taikyti beveik nulinius 
tarifus valstybių narių žemės ūkio sektoriuose naudojamiems energetikos produktams ir 
elektros energijai, taikyti skirtingus tarifus žemės ūkio reikmės naudojamam dyzelinui ir 
dyzelinui, kuris žemės ūkio reikmės nenaudojamas, ir panaikinti mokestį už elektrą, kai jis 
sudaro daugiau kaip 50 proc. pagaminto produkto kainos.
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Tačiau valstybės narės išsaugos lankstumo teisę visiškai arba iš dalies atleisdamos nuo 
mokesčių dėl socialinių priežasčių. Numatoma, kad mokesčiai nebus taikomi šalies viduje 
pagamintai elektros energijai, kuri naudojama šildymui. Nustatyti pratęsti pereinamieji 
laikotarpiai siekiant pramonei padėti prisitaikyti prie naujos apmokestinimo tvarkos.

Jeigu bus priimta, ši direktyva įsigalios 2013 m. sausio 1 d.

III. Remdamasi Bulgarijos Respublikos bendros pozicijos projektu, kurį Bulgarijos 
Ministrų Tarybos Europos reikalų taryba ketina ratifikuoti, Bulgarija palankiai vertina 
siūlomą naują apmokestinimo struktūrą ir tai, kad atskiriami su išmetamu CO2 susiję energijos 
mokesčiai, atsirandantys dėl tam tikro kuro naudojimo, ir produktų energetine verte 
grindžiami energijos mokesčiai. Ši priemonė – būtinas žingsnis siekiant papildyti Bendrijos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir norint 
pasiekti dabartinį tikslą iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 
20 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

Bulgarija pritaria šios direktyvos taikymo srities išplėtimui, nors tikisi, kad Komisija 
imsis būtinų veiksmų, kad vienodą tvarką užtikrintų visuose sektoriuose, kuriuose dėl šios 
direktyvos priėmimo kyla išmetamo anglies dioksido perkėlimo rizika.

Bulgarija skeptiškai vertina mažiausio apmokestinimo lygio keitimą ir mano, kad 
pasiūlyme neperteikiami įvairių valstybių narių žemės ūkio ir socialinės padėties skirtumai ir 
poveikis, kurį didesnių apmokestinimo tarifų nustatymas darytų vartotojams ir infliacijai.

Bulgarija laikosi nuomonės, kad bet koks mažiausio apmokestinimo lygio keitimas, 
susijęs su abiem siūlomomis naujos struktūros dalimis, pirmiausia privalo būti apsvarstytas ir 
absoliučia balsų dauguma patvirtintas valstybių narių. 

IV. Biudžeto ir finansų komitetas pasiūlymą dėl direktyvos apsvarstė 2011 m. 
birželio 8 d. posėdyje.

Biudžeto ir finansų komitetas laikosi nuomonės, kad siūlomais pakeitimais išplečiant 
Direktyvos 2003/96/ЕB taikymo sritį ir su СO2 išmetimu susijusią dalį įtraukiant į energetikos 
produktų apmokestinimą bus sukurta aiški ES teisės aktų sistema.

Biudžeto ir finansų komitetas pritaria Bulgarijos pozicijai, kad ji yra viena iš valstybių 
narių, iki 2010 m. pasinaudosiančių pratęstu pereinamuoju laikotarpiu, per kurį 
apmokestinimas nebus taikomas su СO2 susijusiai kuro, kuris naudojamas galiojančios 
direktyvos 8 ir 9 straipsniuose nurodytais tikslais, daliai.

Biudžeto ir finansų komitetas laikosi nuomonės, kad apskritai pasiūlymas dėl 
direktyvos atitinka subsidiarumo principą, bet su siūlomų mažiausių apmokestinimo tarifų 
nustatymu susijusios taisyklės šiuo klausimu verčia susirūpinti. Kalbant apie proporcingumo 
principą, komitetas mano, kad pasiūlymu dėl direktyvos neviršijami veiksmai, būtini 
nurodytiems tikslams pasiekti, bet mano, kad reikėtų parengti papildomą vertinimą siekiant 
įvertinti papildomą administracinę ir finansinę naštą, kurią šis pasiūlymas gali sukelti.

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą informaciją, Biudžeto ir finansų komitetas pritaria 
pasiūlymui išplėsti direktyvos taikymo sritį ir į dalį, susijusią su išmetamu CO2, įtraukti 
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aštuonis energetikos produktų mokesčius, bet nepritaria pakeitimams dėl siūlomų mažiausių 
apmokestinimo tarifų nustatymo arba pasiūlymui šiuos tarifus pagal suderinto vartotojų kainų 
indekso pokyčius atnaujinti kas trejus metus.

V. Po 2011 m. birželio 10 d. vykusių diskusijų dėl pasiūlymo dėl 2011 m. 
balandžio 13 d. Tarybos direktyvos, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros 
energijos mokesčių struktūrą (СОМ (2011)169), Bulgarijos Respublikos Nacionalinė 
Asamblėja Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitete pateikė šią pagrįstą 
nuomonę, kuri bus išsiųsta ES institucijoms:

1. Svarstydamas esamus Europos darbotvarkės klausimus, susijusius su nauju ES ir 
bendrosios rinkos ekonomikos valdymu, taip pat su suderintomis priemonėmis, skirtomis 
pasaulio ekonomikos krizės padariniams pašalinti, Europos reikalų ir Europos fondų 
priežiūros komitetas ne kartą pateikė savo nuomonę dėl bendros ES lygmens apmokestinimo
politikos vykdymo; jo manymu, reikėtų pasirūpinti, kad bet kokie galimi pokyčiai 
neigiamai nepaveiktų ekonomikos aplinkos nuspėjamumo, stabilumo ar 
konkurencingumo.

2. Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetas laikosi nuomonės, kad 
siūlomais pakeitimais išplečiant Direktyvos 2003/96/ЕB taikymo sritį ir su СO2 išmetimu 
susijusią dalį įtraukiant į energetikos produktų apmokestinimą bus sukurta aiški ES teisės aktų 
sistema.

3. Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetas mano, jog privalu pažymėti, 
kad Bulgarija yra viena iš valstybių narių, iki 2010 m. pasinaudosiančių pratęstu 
pereinamuoju laikotarpiu, per kurį neapmokestins su СO2 siejamos dalies (kitose valstybėse 
narėse direktyva bus pradėta taikyti nuo 2013 m. sausio mėn.).

4. Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetas laikosi nuomonės, kad 
siūlomi direktyvos pakeitimai gerokai padidintų riziką, kad atsiras „dviejų greičių“ 
Europa, o atotrūkis tarp išsivysčiusių ir naujųjų valstybių narių dar labiau padidės (nepaisant 
pereinamojo laikotarpio iki 2020 m.).

5. Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetas laikosi nuomonės, kad 
pasiūlymas dėl direktyvos kelia iššūkių Europos ekonomikos konkurencingumui kitų šalių 
ekonomikos ir pasaulio arenos atžvilgiu.

6. Apsvarstęs pasiūlymą dėl direktyvos subsidiarumo ir proporcingumo požiūriu,
Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetas pateikia šią poziciją:

Dėl subsidiarumo principo:

Nors kai kurios pasiūlymo dėl direktyvos nuostatos subsidiarumo principą atitinka, su 
siūlomų mažiausių apmokestinimo tarifų nustatymu susijusios nuostatos šį principą 
pažeidžia. Europos reikalų ir Europos fondų priežiūros komitetas atkreipia dėmesį į šį 
galimą neigiamą poveikį Bulgarijos ekonomikai:
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1) sumažės Bulgarijos ekonomikos konkurencingumas dėl didelio energijos 
vartojimo intensyvumo šioje šalyje ir priklausomybės nuo tradicinių energetikos 
produktų;

2) galima infliacijos našta ir vartotojų kainų indekso kilimas, kurie reiškia aukštesnes 
kainas galutiniams vartotojams;

3) mažiausių tarifų nustatymas taip pat galėtų būti laikomas problema Bulgarijos 
Respublikos nacionalinei apmokestinimo politikai.

Dėl proporcingumo principo 

Pasiūlymu dėl direktyvos iš esmės neviršijami veiksmai, kurie būtini nurodytiems 
tikslams pasiekti, bet reikėtų parengti papildomą administracinės ir finansinės naštos, 
kurią šis pasiūlymas gali sukelti, vertinimą. Be to,

1. Europos Komisijos siūlomų priemonių vertinimas nėra pakankamai išsamus ir 
visi galimi pakeitimai jame nepakankamai pagrįsti.

2. Kyla grėsmė, kad valstybė turės vis dažniau perskirstyti biudžetą, o tai 
prieštarauja Bulgarijos strateginiams prioritetams.

3. Mažai tikėtina, kad Bulgarijos įmonės turės išteklių ir pajėgumų vidutinės 
trukmės laikotarpiu pasivyti senąsias valstybes nares energijos vartojimo efektyvumo 
srityje.

Šis pranešimas ir su juo susijusios nuomonės priimtos vieningai: pritarta 9 balsais, 
nepritarusių nebuvo.

MONIKA PANAYOTOVA

EUROPOS REIKALŲ IR EUROPOS FONDŲ 
PRIEŽIŪROS KOMITETO PIRMININKĖ


