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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

15. 6. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(51/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje narodne skupščine Republike Bolgarije o predlogu direktive 
Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za 
obdavčitev energentov in električne energije
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje narodne skupščine Republike 
Bolgarije o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

REPUBLIKA BOLGARIJA
ENAINŠTIRIDESETA NARODNA SKUPŠČINA

ODBOR ZA EVROPSKE ZADEVE
IN NADZOR NAD EVROPSKIMI SREDSTVI

POROČILO

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ЕS o prestrukturiranju 
okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (KОМ (2011) 169, št. 

102-00-31/1.06.2011)

I. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi je na svojem zasedanju 10. junija 2011 razpravljal o 
predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov 
in električne energije (KОМ (2011) 169), ki je naveden pod točko 7 letnega delovnega programa narodne skupščine za 
zadeve, povezane z Evropsko unijo, za leto 2010.

II. Obdavčitev energentov in električne energije v Evropski uniji ureja Direktiva Sveta 2003/96/ЕS, ki določa 
obdavčljive proizvode in opredeljuje najnižje stopnje obdavčitve teh proizvodov glede na njihov namen uporabe.

Namen pregleda davčne obravnave različnih energetskih virov je prestrukturiranje in uravnoteženje razlogov za njihovo 
obdavčitev. Cilj je odpraviti izkrivljanja na enotnem trgu, ki izhajajo iz podvajanja obstoječe zakonodaje, in povečati 
energetsko učinkovitost evropskega gospodarstva.

Predlaga se, da naj najnižjo stopnjo obdavčitve sestavljata dva ločena elementa. Prvi, ki ga je treba uvesti za vse 
sektorje, ki trenutno niso vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijami, z izjemo biogoriv, je povezan z emisijami 
ogljika, ki jih povzročijo energenti, in je bil določen v višini 20 EUR na tono. Prehodno obdobje za uvedbo tega elementa 
poteče v Bolgariji leta 2020. Drugi element temelji na energijski vsebnosti posameznih energetskih 
virov in določa najnižjo stopnjo obdavčitve 9,6 EUR/GJ za pogonska goriva in 0,15 EUR/GJ 
za goriva za ogrevanje.

Predlaga se, da naj spremembe veljajo tudi za obstoječe predpise, ki urejajo izjeme od obdavčitve, tako da bi ta 
vplivala samo na energijski element davka. Element, povezan z emisijami СO2, pa se lahko odpravi samo, da bi se preprečilo 
tveganje premestitve emisij СO2. Predvidena je postopna odprava možnosti, da države članice odobrijo izjeme od obdavčitve 
za zemeljski plin in utekočinjen naftni plin, uporabijo zelo nizke stopnje za energente in električno energijo, ki se jih 
uporablja v kmetijskem sektorju, da za dizelsko gorivo za kmetijsko uporabo uporabijo drugačne stopnje kot za dizelsko 
gorivo za nekmetijsko uporabo in da odpravijo davek na elektriko, kadar ta predstavlja več kot 50 % stroškov proizvoda.

Hkrati bodo države članice obdržale pravico do prožnosti pri odobravanju popolne ali delne oprostitve iz socialnih 
razlogov. Predvideno je, da električna energija za ogrevanje v gospodinjstvih ne bo obdavčena. Določena so bila podaljšana 
prehodna obdobja, ki bi industriji pomagala, da se prilagodi novi davčni ureditvi.

Če bo direktiva sprejeta, bo začela veljati 1. januarja 2013.

III. V skladu z osnutkom splošnega stališča Republike Bolgarije, ki ga bo ratificiral svet za evropske zadeve 
njenega sveta ministrov, Bolgarija pozdravlja novo predlagano davčno strukturo in uvedbo razlikovanja med davki na 
energijo, ki se nanašajo na emisije СO2 in izhajajo iz uporabe posameznega goriva, in davki na energijo, ki temeljijo na 
energijski vsebnosti proizvodov. Ta ukrep je nujen korak pri dopolnjevanju evropske sheme trgovanja z emisijami in 
doseganju zastavljenega cilja, ki je 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v primerjavi s stopnjami 
iz leta 1990.

Bolgarija podpira razširitev področja uporabe direktive in hkrati pričakuje, da bo Komisija sprejela ustrezne ukrepe 
za zagotavljanje enakega obravnavanja v vseh sektorjih, pri katerih obstaja tveganje premestitve emisij CO2, ki izhaja iz 
sprejetja direktive.
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Bolgarija izraža dvom glede spremembe najnižje stopnje obdavčitve, ker predlog ne odraža razlik med kmetijskim 
in socialnim položajem v posameznih državah članicah in zaradi učinka, ki bi ga uvedba višjih stopenj obdavčitve imela na 
potrošnika in inflacijo.

Bolgarija meni, da morajo vse spremembe najnižje stopnje obdavčitve v zvezi z obema elementoma nove 
predlagane strukture najprej preučiti in odobriti države članice z absolutno večino.

IV. Predlog direktive je bil obravnavan na zasedanju odbora za proračun in finance 8. junija 2011.

Odbor za proračun in finance meni, da bodo predlagane spremembe vzpostavile jasen zakonodajni okvir EU z 
razširitvijo področja uporabe Direktive 2003/96/ЕS in vključitvijo elementa, ki se nanaša na emisije СO2, v obdavčitev 
energentov.

Odbor za proračun in finance podpira stališče Bolgarije, ki je ena od držav članic, ki bo izkoristila podaljšano 
prehodno obdobje do leta 2020, med katerim ne bodo obdavčene emisije СO2 goriv, ki se uporabljajo za namene, določene v 
členih 8 in 9 sedanje direktive.

Odbor za proračun in finance meni, da je predlog direktive kot celota v skladu z načelom subsidiarnosti, vendar 
pravila glede uvedbe predlagane najnižje stopnje obdavčitve vzbujajo zaskrbljenost. V zvezi z načelom sorazmernosti meni, 
da predlog direktive ne presega tistega, kar je nujno za doseganje opredeljenih ciljev, vendar meni, da bi bilo treba pripraviti 
dodatno oceno upravne in finančne obremenitve, ki bo pri tem nastala.

Glede na navedeno Odbor za proračun in finance podpira predlog za razširitev področja uporabe direktive in 
vključitev 8 davkov na energente v element, ki zadeva emisije CO2, vendar ne podpira sprememb, ki se nanašajo na uvedbo 
predlagane najnižje stopnje obdavčitve, in predloga za njihovo posodobitev vsaka tri leta glede na spremembe usklajenega 
indeksa potrošniških cen.

V. Po razpravi, ki je bila 10. junija 2011, о predlogu direktive Sveta o prestrukturiranju okvira Skupnosti za 
obdavčitev energentov in električne energije (KОМ (2011) 169) z dne 13. aprila 2011, je Narodna skupščina Republike 
Bolgarije prek odbora za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi podala naslednje obrazloženo mnenje, ki bo 
posredovano evropskim institucijam:

1. Pri obravnavanju aktualnih vprašanj na evropski agendi, ki zadevajo novo ekonomsko upravljanje EU in enotni 
trg, ter usklajenih ukrepov za zmanjšanje posledic svetovne gospodarske krize je odbor za evropske zadeve in nadzor nad 
evropskimi sredstvi večkrat izrazil svoje mnenje glede izvajanja skupne davčne politike EU, v skladu s katerim je treba pri 
tem paziti, da se prepreči negativni učinek morebitnih sprememb za predvidljivost, stabilnost in konkurenčnost 
gospodarskega okolja.

2. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da bodo predlagane spremembe vzpostavile 
jasen zakonodajni okvir EU z razširitvijo področja uporabe Direktive 2003/96/ЕS in vključitvijo elementa, ki se nanaša na 
emisije СO2, v obdavčitev energentov.

3. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da je treba izpostaviti, da je Bolgarija ena od 
držav članic, ki bodo izkoristila podaljšano prehodno obdobje do leta 2020, med katerim se ne bo uporabljal element 
obdavčenja v zvezi z emisijami СO2 (za druge države članice bo direktiva začela veljati januarja 2013).

4. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da bi predlagane spremembe direktive 
občutno povečale nevarnost „Evrope dveh hitrosti“ in poglobile razlike med razvitimi in novimi državami članicami 
(kljub prehodnemu obdobju do leta 2020).

5. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da predlog direktive predstavlja izziv za 
konkurenčnost evropskega gospodarstva glede na druga gospodarstva in svetovno prizorišče.

6. Po obravnavi predloga direktive z vidika subsidiarnosti in sorazmernosti odbor za evropske zadeve in
nadzor nad evropskimi sredstvi zavzema naslednje stališče:

Kar zadeva načelo subsidiarnosti:

Čeprav so nekatere določbe predloga direktive v skladu z načelom subsidiarnosti, določbe, ki se nanašajo na uvedbo 
predlagane najnižje stopnje obdavčitve, kršijo to načelo. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi 
opozarja na naslednje morebitne negativne učinke za bolgarsko gospodarstvo:
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1) zmanjšana konkurenčnost bolgarskega gospodarstva zaradi velike energijske intenzivnosti in odvisnosti od 
tradicionalnih energentov;

2) morebitni inflacijski pritisk in zvišanje indeksa potrošniških cen, ki odraža višje cene za končne porabnike;

3) na uvedbo najnižjih stopenj bi bilo mogoče gledati tudi kot na izziv za nacionalno davčno politiko 
Republike Bolgarije.

Kar zadeva načelo sorazmernosti:

Predlog direktive v osnovi ne presega tistega, kar je nujno za doseganje opredeljenih ciljev, vendar je treba pripraviti 
dodatno oceno upravne in finančne obremenitve, ki bo pri tem nastala. Poleg tega:

1. Ocena ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija, ni dovolj izčrpna in ne zagotavlja zadovoljive 
utemeljitve za vse morebitne spremembe.

2. Obstaja nevarnost, da bo država morala v zvezi s proračunom v vse večji meri izvajati prerazdeljevanje, 
kar pa je v nasprotju s strateškimi prednostnimi nalogami Bolgarije.

3. Bolgarska podjetja verjetno ne bodo imela sredstev ali zmogljivosti, da bi srednjeročno dohitela stare države 
članice na področju energetske učinkovitosti.

To poročilo in mnenja v zvezi z njim so bila soglasno sprejeta z 9 glasovi proti 0.

MONIKA PANAYOTOVA

PREDSEDNICA ODBORA ZA EVROPSKE ZADEVE IN NADZOR NAD 
EVROPSKIMI SREDSTVI


