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Przedmiot: Uzasadniona opinia Zgromadzenia Narodowego Bułgarii, dotycząca wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
(COM(2011) 0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Zgromadzenia Narodowego 
Bułgarii dotyczącą wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

REPUBLIKA BUŁGARII
41. ZGROMADZENIE NARODOWE

KOMISJA DS. EUROPEJSKICH
I KONTROLI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

SPRAWOZDANIE

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej 
dyrektywę2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych 

dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 
(СОМ(2011) 169, nr 102-00-31/1.06.2011)

I. Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2011 r., Komisja ds. 
Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich rozpatrzyła wniosek dotyczący dyrektywy 
Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
elektrycznej (CОМ(2011) 169) oznaczony jako pozycja nr 7 w rocznym programie pracy 
Zgromadzenia Narodowego w zakresie spraw UE (2010).

II. Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej na terenie Unii 
Europejskiej określone zostało w dyrektywie Rady 2003/96/WE, w której wyszczególniono 
produkty podlegające opodatkowaniu oraz ustalono dla nich minimalne stawki podatkowe 
uzależnione od rodzaju ich zastosowania.

Celem przeglądu opodatkowania różnych rodzajów energii jest restrukturyzacja i 
zrównoważenie przyczyn ich opodatkowania. Dzięki temu możliwe będzie zlikwidowanie 
zakłóceń na jednolitym rynku, które powstają wskutek dublowania się przepisów, a także 
zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki europejskiej.

Proponuje się, by minimalna stawka opodatkowania obejmowała dwa odrębne 
składniki. Pierwszy ma zostać wprowadzony we wszystkich sektorach nieobjętych obecnie 
unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji z wyjątkiem biopaliw. Jest on związany z 
poziomem emisji CO2 wytwarzanych podczas wykorzystywania danego produktu 
energetycznego, przy czym ustalono, że stawka wynosić będzie 20 EUR za tonę. Okres 
przejściowy przyznany Bułgarii na wprowadzenie tego składnika upływa w 2020 r. Podstawę 
drugiego składnika stanowi zawartość energii w każdym produkcie energetycznym, a 
minimalny poziom opodatkowania wynosi 9,6 EUR/GJ w przypadku paliwa silnikowego 
oraz 0,15/GJ w przypadku paliwa do ogrzewania.

Proponuje się, by zmiany objęły również przepisy, którym podlegają zwolnienia od 
podatku, co wpłynęłoby tylko na składnik opodatkowania związanego z zawartością energii. 
Składnik opodatkowania związanego z emisjami CO2 mógłby zostać zlikwidowany tylko w 
celu zażegnania ryzyka przeniesienia emisji CO2. Zastrzega się, że państwa członkowskie 
mogą stopniowo wycofywać możliwość przyznawania zwolnień od podatku w odniesieniu do 
gazu naturalnego i gazu płynnego, stosować stawki opodatkowania oscylujące w granicach 
zera w przypadku produktów energetycznych i energii elektrycznej stosowanych w sektorze 
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rolnym, stosować odmienne stawki opodatkowania dla oleju napędowego wykorzystywanego 
w rolnictwie oraz dla oleju napędowego wykorzystywanego do innych celów, a także znieść 
opodatkowanie energii elektrycznej, jeśli stanowi ona ponad 50% kosztu wytwarzanego 
produktu.

Równocześnie państwa członkowskie zachowają prawo do elastyczności w 
przyznawaniu pełnego bądź częściowego zwolnienia od podatku ze względów społecznych. 
Nie przewiduje się opodatkowania energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwach 
domowych do ogrzewania. Ustanowiono przedłużone okresy przejściowe, mając na uwadze 
dostosowanie przemysłu do nowych przepisów podatkowych.

Jeśli dyrektywa zostanie przyjęta, ma wejść w życie dnia 1 stycznia 2013 r.

III. Zgodnie z projektem ogólnego stanowiska Bułgarii, które ma zostać zatwierdzone 
przez Radę ds. Europejskich w Radzie Ministrów, Bułgaria z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną nową strukturę opodatkowania oraz wprowadzenie zróżnicowanych stawek 
opodatkowania energii związanego z emisjami CO2 i z wykorzystywaniem danego paliwa, a 
także z zawartością energii w produktach. Jest to konieczne działanie dodatkowe wspierające 
europejski system handlu uprawnieniami do emisji, mające na celu ograniczenie poziomu 
emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Bułgaria wspiera poszerzenie zakresu dyrektywy, oczekuje jednak, że Komisja 
poczyni konieczne kroki mające na celu równe traktowanie wszystkich sektorów, które 
wskutek przyjęcia dyrektywy zagrożone są przeniesieniem emisji CO2.

Bułgaria jest sceptyczna wobec zmiany minimalnego poziomu opodatkowania z 
uwagi na to, że wniosek nie odzwierciedla różnic w sektorze rolnictwa ani uwarunkowań 
społecznych w poszczególnych państwach członkowskich ani też nie uwzględnia skutków 
wprowadzenia wyższych stawek podatkowych dla konsumentów ani ich wpływu na 
inflację.

Bułgaria jest zdania, że każda zmiana minimalnego poziomu opodatkowania 
związanego z dwoma składnikami nowej struktury powinna najpierw zostać rozpatrzona 
oraz przyjęta bezwzględną większością w państwach członkowskich.

IV. Komisja Budżetu i Finansów rozpatrzyła wniosek dotyczący dyrektywy 
podczas posiedzenia w dniu 8 czerwca 2011 r.

Komisja Budżetu i Finansów sądzi, że dzięki proponowanym zmianom ustalone 
zostaną wyraźne ramy prawne UE poprzez rozszerzenie zakresu dyrektywy 2003/96/WE 
oraz wprowadzenie składnika związanego z emisjami CO2 do opodatkowania produktów 
energetycznych.

Komisja Budżetu i Finansów wspiera stanowisko Bułgarii jako jednego z państw 
członkowskich, dla których wyznaczono wydłużony okres przejściowy do 2020 r., podczas 
którego opodatkowaniu podlegać będzie składnik związany z emisjami CO2 w przypadku 
paliw stosowanych w celach określonych w art. 8 i 9 obowiązującej dyrektywy.
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Komisja Budżetu i Finansów jest zdania, że wniosek dotyczący dyrektywy jest, ogólnie 
rzecz biorąc, zgodny z zasadą pomocniczości, z wyjątkiem postanowień związanych z 
wprowadzeniem minimalnych stawek opodatkowania, które mogą ją naruszać. Ponadto 
Komisja nie uważa, by wniosek dotyczący dyrektywy naruszał zasadę proporcjonalności, 
ponieważ ogranicza się on do tego, co jest konieczne do osiągnięcia określonych w nim 
celów. Komisja sądzi jednak, że należałoby przeprowadzić dodatkową ocenę powstających 
dodatkowych obciążeń administracyjnych i finansowych.

W świetle powyższych informacji Komisja Budżetu i Finansów popiera wniosek na 
rzecz rozszerzenia zakresu dyrektywy i przyjęcia 8 podatków na produkty energetyczne w 
zakresie składnika związanego z emisjami CO2, nie popiera jednak zmian dotyczących 
wprowadzenia proponowanych minimalnych stawek opodatkowania ani ich aktualizacji co 
trzy lata, zgodnie ze zmianami zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych.

V. W następstwie debaty, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2011 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
elektrycznej (СОМ(2011) 169) z dnia 13 kwietnia 2011 r., Zgromadzenie Narodowe 
Bułgarii wystosowało za pośrednictwem Komisji ds. Europejskich i Kontroli Funduszy 
Europejskich następującą uzasadnioną opinię, którą należy przekazać instytucjom 
europejskim:

1. Uwzględniając bieżące zagadnienia wagi europejskiej w zakresie nowego 
zarządzania gospodarczego UE oraz jednolitego rynku, a także skoordynowanych 
działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom światowego kryzysu gospodarczego, 
Komisja ds. Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich wielokrotnie informowała 
o swoim stanowisku w sprawie starań na rzecz wspólnej polityki opodatkowania na 
szczeblu europejskim, w myśl którego należy zadbać o to, by potencjalne zmiany nie 
wpłynęły negatywnie na przewidywalność, stabilność ani konkurencyjność środowiska 
gospodarczego;

2. Komisja ds. Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich sądzi, że dzięki 
proponowanym zmianom ustalone zostaną wyraźne ramy prawne UE wskutek 
rozszerzenia zakresu dyrektywy 2003/96/WE oraz wprowadzenia składnika związanego z 
emisjami CO2 do opodatkowania produktów energetycznych;

3. Komisja ds. Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich uznaje, że należy 
nadmienić, iż Bułgaria jest jednym z państw członkowskich, dla których wyznaczono 
wydłużony okres przejściowy do 2020 r., podczas którego opodatkowaniu nie będzie 
podlegać składnik związany z emisjami CO2 (w przypadku pozostałych państw 
członkowskich dyrektywa zacznie obowiązywać od stycznia 2013 r.);

4. Komisja ds. Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich sądzi, że 
proponowane zmiany dyrektywy znacznie zwiększyłyby ryzyko powstania „Europy dwóch 
prędkości” oraz zwiększenia rozziewu między rozwiniętymi a nowymi państwami 
członkowskimi (mimo okresu przejściowego obowiązującego do 2020 r.);
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5. Komisja ds. Europejskich i Kontroli Funduszy Europejskich uważa, że wniosek 
dotyczący dyrektywy stanowi wyzwanie dla konkurencyjności gospodarki europejskiej na tle 
innych gospodarek oraz na szczeblu światowym;

6. Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego dyrektywy z perspektywy zasad 
pomocniczości oraz proporcjonalności Komisja ds. Europejskich i Kontroli Funduszy 
Europejskich przyjmuje następujące stanowisko:

W sprawie zasady pomocniczości:

Choć niektóre postanowienia zawarte we wniosku dotyczącym dyrektywy są zgodne z 
zasadą pomocniczości, postanowienia w zakresie wprowadzenia proponowanych 
minimalnych stawek opodatkowania naruszają ją. Komisja ds. Europejskich i Kontroli 
Funduszy Europejskich dostrzega następujące potencjalne zagrożenia dla gospodarki 
Bułgarii:

1) ograniczenie konkurencyjności bułgarskiej gospodarki z uwagi na jej wysoką 
energochłonność oraz zależność od tradycyjnych produktów energetycznych;

2) potencjalna presja inflacyjna oraz wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych 
świadczącego o wyższych cenach dla konsumentów końcowych;

3) wprowadzenie stawek minimalnych może również stanowić wyzwanie dla 
obowiązującego w Bułgarii systemu podatkowego.

W sprawie zasady proporcjonalności:

Choć wniosek dotyczący dyrektywy w zasadzie ogranicza się do tego, co jest konieczne 
do osiągnięcia określonych w nim celów, należałoby przeprowadzić dodatkową ocenę 
powstających obciążeń administracyjnych i finansowych. Ponadto:

1. Ocena działań proponowanych przez Komisję Europejską nie jest odpowiednio 
wyczerpująca ani nie zawiera stosownego uzasadnienia wszystkich potencjalnych 
zmian;

2. Powstaje ryzyko, że państwo będzie pełniło w coraz większym stopniu funkcję 
redystrybucyjną w zakresie budżetu, co jest sprzeczne z priorytetami 
strategicznymi Bułgarii;

3. Bułgarskie przedsiębiorstwa najprawdopodobniej nie będą dysponowały 
zasobami ani zdolnościami, dzięki którym mogłyby dorównać przedsiębiorstwom 
w starych państwach członkowskich w zakresie efektywności energetycznej w 
perspektywie średnioterminowej.

Niniejsze sprawozdanie wraz z opiniami na jego temat przyjęto jednogłośnie 9 
głosami za, przy braku głosów przeciw.

MONIKA PANAYOTOVA
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