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OZNÁMENIE POSLANCOM
(51/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Národného zhromaždenia Bulharskej republiky k návrhu 
smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii 
právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci..

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Národného zhromaždenia Bulharskej republiky 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

ŠTYRIDSIATE PRVÉ NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE
BULHARSKEJ REPUBLIKY

VÝBOR PRE EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI 
A DOHĽAD NAD EURÓPSKYMI FONDMI

SPRÁVA

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ЕS
o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických 

výrobkov a elektriny (KОМ(2011) 169, č. 102-00-31/1.06.2011)

I. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi na svojom 
zasadnutí, ktoré sa konalo 10. júna 2011, posúdil návrh smernice Rady, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre 
zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (KОМ(2011) 169), ktorý bol zaradený ako 
siedmy bod do ročného pracovného programu Národného zhromaždenia, týkajúceho sa 
európskych záležitostí (2010).

II. Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v Európskej únii upravuje smernica 
Rady 2003/96/ES, v ktorej sú uvedené výrobky podliehajúce zdaňovaniu a stanovujú sa 
minimálne sadzby dane, ktoré sa na ne uplatňujú podľa druhu ich používania.

Revízia daňového režimu rôznych druhov energie je zameraná na reštrukturalizáciu
a vyváženie dôvodov na ich zdanenie. Cieľom je odstrániť narušenie jednotného trhu,
vyplývajúce zo zdvojenia existujúcich právnych predpisov, a zvýšiť energetickú účinnosť 
európskeho hospodárstva.

Navrhuje sa, aby mala minimálna sadzba dane dve samostatné zložky. Prvá, ktorá bude
zavedená do všetkých odvetví, ktoré sú v súčasnosti mimo rozsahu pôsobnosti európskeho 
systému obchodovania s emisiami okrem biopalív, sa vzťahuje na emisie uhlíka, ktoré 
produkujú energetické výrobky, a je stanovená na 20 EUR za tonu. Prechodné obdobie na 
zavedenie tohto prvku v Bulharsku trvá do roku 2020. Druhá zložka sa zakladá na 
energetickom obsahu rôznych druhov energie a stanovuje minimálnu sadzbu dane na 9,6 
EUR/GJ pre motorové palivá a 0,15 EUR/GJ pre vykurovacie palivá.

Navrhuje sa, aby sa zmeny a doplnenia uplatňovali takisto na existujúce pravidlá 
upravujúce oslobodenie od zdaňovania tak, aby sa týkalo iba energetickej zložky dane. Zložka 
vzťahujúca sa na vzniknuté emisie CO2 sa odstráni iba s cieľom zabrániť riziku presunutia 
uhlíkových emisií. Pre členské štáty je zavedené opatrenie s cieľom postupne zrušiť možnosť
oslobodenia od dane zo zemného plynu a LPG, uplatňovať takmer nulovú úroveň sadzby na 
energetické výrobky a elektrinu využívanú v poľnohospodárskom odvetví, uplatňovať odlišné
sadzby na naftu používanú v poľnohospodárskom odvetví a na naftu používanú 
v nepoľnohospodárskom odvetví, a zrušiť daň z elektriny, ak tvorí viac ako 50 % nákladov 
výrobku.
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Členské štáty si zároveň zachovajú právo na pružnosť pri udelení úplnej alebo 
čiastočnej výnimky zo spoločenských dôvodov. Zaviedlo sa ustanovenie, podľa ktorého sa
neuplatňuje daň z elektrickej energie na vykurovanie domácností. Stanovili sa dlhšie 
prechodné obdobia s cieľom pomôcť priemyslu prispôsobiť sa novému daňovému režimu.

Smernica, pokiaľ bude prijatá, nadobudne účinnosť 1. januára 2013.

III. V súlade s návrhom všeobecného stanoviska Bulharskej republiky, ktoré ratifikuje 
Rada pre európske záležitosti jej Rady ministrov, Bulharsko víta navrhovanú novú štruktúru 
zdaňovania a zavedenie odlišných daní z energie týkajúcich sa emisií CO2 a vyplývajúcich 
z používania príslušného paliva a daní z energie založených na energetickom obsahu 
výrobkov. Toto opatrenie je nevyhnutným krokom pri doplnení európskeho systému 
obchodovania s emisiami a na dosiahnutie stanoveného cieľa zameraného na zníženie emisií 
skleníkových plynov do roku 2020 o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Bulharsko podporuje rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice, keďže očakáva, že 
Komisia prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým 
odvetviam, ktoré sú na základe prijatia smernice ohrozené presunom uhlíkových emisií.

Bulharsko vyjadruje pochybnosti v súvislosti so zmenou minimálnej úrovne 
zdaňovania, pričom sa domnieva, že návrh neberie do úvahy odlišné situácie 
v poľnohospodárskej a sociálnej oblasti rôznych členských štátov a prípadný vplyv zavedenia 
vyšších sadzieb zdaňovania na spotrebiteľa a na infláciu.

Bulharsko sa domnieva, že každú zmenu minimálnej úrovne zdaňovania v súvislosti 
s uvedenými dvomi zložkami navrhovanej novej štruktúry musia členské štáty najprv posúdiť 
a schváliť absolútnou väčšinou.

IV. Návrh smernice posúdil Výbor pre rozpočet a financie na zasadnutí, ktoré sa 
konalo 8. júna 2011.

Výbor pre rozpočet a financie sa domnieva, že navrhované zmeny a doplnenia stanovia 
jasný legislatívny rámec EÚ prostredníctvom rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice 
2003/96/ES a začlenenia zložky týkajúcej sa emisií CO2 do zdanenia energetických výrobkov.

Výbor pre rozpočet a financie podporuje stanovisko Bulharska, že je jedným 
z členských štátov, ktorý využije predĺžené prechodné obdobie, ktoré sa skončí v roku 2020 
a počas ktorého sa nebude vyberať daň zo zložky vzťahujúcej sa na emisie CO2 z palív, ktoré 
sa používajú na účely stanovené v článkoch 8 a 9 súčasnej smernice.

Výbor pre rozpočet a financie zastáva názor, že návrh smernice ako celok je v súlade so 
zásadou subsidiarity, pravidlá týkajúce sa zavedenia navrhovaných minimálnych sadzieb dane 
sú však v tejto súvislosti dôvodom na znepokojenie. Pokiaľ ide o zásadu proporcionality, 
výbor sa domnieva, že návrh smernice neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie 
stanovených cieľov, zastáva však názor, že je potrebné pripraviť dodatočné hodnotenie na 
posúdenie dodatočnej administratívnej a finančnej záťaže, ktorá v tejto súvislosti vznikne.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Výbor pre rozpočet a financie podporuje 
navrhované rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice a začlenenie 8 daní z energetických 



PE467.155v01-00 4/5 CM\870471SK.doc

SK

výrobkov do zložky vzťahujúcej sa na emisie CO2, nepodporuje však zmeny a doplnenia 
týkajúce sa zavedenia navrhovaných minimálnych sadzieb dane ani ich navrhovanú 
aktualizáciu každé tri roky, v súlade so zmenami harmonizovaného indexu spotrebiteľských 
cien.

V. Na základe diskusie, ktorá sa konala 10. júna 2011 a týkala sa návrhu smernice 
Rady o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických 
výrobkov a elektriny (KОМ(2011) 169) z 13. apríla 2011, Národné zhromaždenie Bulharskej 
republiky uverejnilo prostredníctvom Výboru pre európske záležitosti a dohľad nad 
európskymi fondmi toto odôvodnené stanovisko, ktoré bude predložené európskym 
inštitúciám:

1. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi pri posúdení 
súčasných otázok európskeho programu, týkajúcich sa nového hospodárskeho riadenia EÚ 
a jednotného trhu, a koordinovaných opatrení na boj proti následkom svetovej hospodárskej 
krízy opakovane uviedol svoje stanovisko týkajúce sa vykonávania spoločnej daňovej
politiky na úrovni EÚ, v ktorom uvádza, že je potrebné zaistiť, aby žiadna prípadná zmena 
nemala nepriaznivý vplyv na predvídateľnosť, stabilitu alebo konkurencieschopnosť 
hospodárskeho prostredia;

2. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi zastáva názor, že 
navrhované zmeny a doplnenia vytvoria jasný európsky legislatívny rámec prostredníctvom 
rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice 2003/96/ES a začlenenia zložky vzťahujúcej sa na 
emisie CO2 do zdanenia energetických výrobkov;

3. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi sa domnieva, že je 
nevyhnutné zdôrazniť, že Bulharsko je jedným z členských štátov, ktoré využijú predĺžené 
prechodné obdobie, ktoré sa končí v roku 2020 a počas ktorého nebudú zdaňovať zložku 
vzťahujúcu sa na CO2 (pre ostatné členské štáty sa smernica začne uplatňovať od januára 
2013);

4. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi zastáva názor, že 
navrhované zmeny a doplnenia smernice podstatne zvýšia riziko „dvojrýchlostnej Európy“ 
a ešte väčších rozdielov medzi rozvinutými a novými členskými štátmi (napriek prechodnému 
obdobiu, ktoré sa končí v roku 2020);

5. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi zastáva názor, že 
návrh smernice je výzvou pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva vzhľadom na 
ostatné hospodárstva a na svetovú scénu;

6. na základe posúdenia návrhu smernice z hľadiska subsidiarity 
a proporcionality Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi 
vyjadruje toto stanovisko:

Pokiaľ ide o zásadu subsidiarity:

Aj keď niektoré ustanovenia návrhu smernice sú v súlade so zásadou subsidiarity,
ustanovenia týkajúce sa zavedenia navrhovaných minimálnych sadzieb dane porušujú túto 
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zásadu. Výbor pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi uvádza tieto 
prípadné negatívne vplyvy na bulharské hospodárstvo:

1) nižšia konkurencieschopnosť bulharského hospodárstva pre jeho vysokú 
energetickú náročnosť a závislosť od tradičných energetických výrobkov;

2) prípadný inflačný tlak a zvýšenie indexu spotrebiteľských cien vyjadrujúceho
vyššie ceny pre koncových spotrebiteľov;

3) zavedenie minimálnych sadzieb by sa takisto mohlo považovať za výzvu pre 
vnútroštátnu daňovú politiku Bulharskej republiky.

Pokiaľ ide o zásadu proporcionality:

Návrh smernice v zásade neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie stanovených 
cieľov, je však potrebné pripraviť dodatočné hodnotenie administratívnej a finančnej 
záťaže, ktorá v tejto súvislosti vznikne. Okrem toho:

1. posúdenie opatrení, ktoré navrhla Európska komisia, nie je dostatočne 
dôkladné a neposkytuje dostatočné odôvodnenie všetkých prípadných zmien 
a doplnení;

2. existuje riziko, že štát bude musieť hrať čoraz väčšiu úlohu pri prerozdelení 
rozpočtu, čo je v rozpore so strategickými prioritami Bulharska;

3. bulharské podniky pravdepodobne nebudú mať zdroje ani kapacity, aby zo
strednodobého hľadiska udržali krok so starými členskými štátmi v oblasti energetickej 
účinnosti.

Táto správa a stanovisko, ktoré sa jej týka, boli prijaté jednomyseľne 9 hlasmi za 
a 0 hlasmi proti.

MONIKA PANAYOTOVA

PREDSEDNÍČKA VÝBORU PRE EURÓPSKE 
ZÁLEŽITOSTI A DOHĽAD NAD EURÓPSKYMI 
FONDMI


