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Ärende: Motiverat yttrande från nationalförsamlingen i Republiken Bulgarien över 
förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande av nationalförsamlingen i 
Republiken Bulgarien över ovannämnda förslag.
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BILAGA

REPUBLIKEN BULGARIEN
FYRTIOFÖRSTA NATIONALFÖRSAMLINGEN

UTSKOTTET FÖR EU-FRÅGOR
OCH ÖVERSYN AV EU-MEDEL

RAPPORT

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och 

elektricitet (KOM(2011)0169, nr 102-00-31/1.6.2011)

I. Vid sitt sammanträde den 10 juni 2011 diskuterade utskottet för EU-frågor och 
översyn av EU-medel förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet 
(KOM(2011)0169), vilket togs in som punkt 7 i nationalförsamlingens årliga arbetsprogram 
om EU-frågor (2010). 

II. Beskattningen av energiprodukter och el i Europeiska unionen styrs av rådets 
direktiv 2003/96/EG, i vilket de produkter som omfattas av beskattning anges, liksom de 
lägsta skattesatser som gäller för dem efter deras typ av användning.

Översynen av skattebehandlingen av de olika energityperna syftar till att omstrukturera 
och balansera skälen till att de beskattas. Målet är att avlägsna snedvridningar på den inre 
marknaden till följd av att den befintliga lagstiftningen dubbleras, och att öka 
energieffektiviteten i den europeiska ekonomin.

Det föreslås att den lägsta skattesatsen bör ha två separata beståndsdelar. Den första, 
som ska införas i alla sektorer som för närvarande ligger utanför tillämpningsområdet för det 
europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, med undantag för biobränslen, hör 
samman med de koldioxidutsläpp som energiprodukten genererar, och har fastställts till 
20 euro per ton. Övergångsperioden från införandet av denna beståndsdel i Bulgarien löper 
fram till 2020. Den andra beståndsdelen är baserad på energiinnehållet i varje typ av energi 
och den lägsta skattesatsen fastställs till 9,6 euro/GJ för motorbränslen och 0,15 euro/GJ för 
värmebränslen.

Det föreslås att ändringarna också ska gälla för de befintliga regler som styr undantag 
från beskattning, så att detta enbart påverkar skattens energidel. Den del som är kopplad till de 
koldioxidutsläpp som genereras ska bara elimineras för att undanröja risken för en 
förskjutning av koldioxidutsläpp. En möjlighet ges till medlemsstaterna att fasa ut 
möjligheten att bevilja skatteundantag för naturgas och LPG, för att tillämpa satser nära noll 
för energiprodukter och el som används i deras jordbrukssektorer, för att tillämpa olika satser 
på diesel för användning i jordbruk än diesel för användning i andra syften än jordbruk och 
för att avskaffa tullen på el när den utgör mer än 50 procent av kostnaden för en tillverkad 
produkt.
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Samtidigt kommer medlemsstaterna att behålla rätten till flexibilitet i beviljandet av 
helt eller delvis undantag av sociala skäl. Möjlighet ges att inte ta ut någon skatt på bostadsel 
för uppvärmning. Utdragna övergångsperioder har fastställts för att hjälpa industrin att 
anpassa sig till den nya skatteordningen.

Enligt planen ska direktivet, om det antas, träda i kraft den 1 januari 2013.

III. I linje med förslaget till allmän ståndpunkt för Republiken Bulgarien, vilken ska 
ratificeras av rådet för EU-frågor i dess ministerråd, välkomnar Bulgarien den föreslagna nya 
beskattningsstrukturen och införandet av en differentiering mellan energiskatter som hör 
samman med koldioxidutsläpp och som härrör från användningen av ett visst drivmedel, och 
energiskatter baserade på produkters energiinnehåll. Denna åtgärd är ett nödvändigt steg för 
att komplettera EU-systemet för handel med utsläppsrätter och mot att uppnå det angivna 
målet om en 20-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser till 2020 jämfört med 1990 
års nivåer.

Bulgarien stöder en utvidgning av direktivets tillämpningsområde, men förväntar sig 
att kommissionen ska vidta de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa likabehandling i alla 
sektorer som är i riskzonen till följd av förskjutningen av koldioxidutsläpp på grund av 
direktivets antagande.

Bulgarien uttrycker skepsis när det gäller ändringen av den lägsta skattenivån, med 
tanke på att förslaget inte avspeglar skillnaderna mellan jordbrukets situation och den sociala 
situationen i de olika medlemsstaterna och den effekt som införandet av högre skattesatser 
skulle få på konsumenten och inflationen.

Bulgarien anser att varje förändring av den lägsta beskattningsnivån i förhållande till 
de två delarna av den föreslagna nya strukturen först måste diskuteras och godkännas av 
medlemsstaterna genom absolut majoritet.

IV. Förslaget till direktiv diskuterades av utskottet för budget och finans vid dess 
sammanträde den 8 juni 2011.

Utskottet för budget och finans anser att de föreslagna ändringarna kommer att skapa 
en tydlig lagstiftningsram för EU genom att utvidga tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/96/EG och inkludera den del som rör koldioxidutsläpp i beskattningen av 
energiprodukter.

Utskottet för budget och finans stöder Bulgariens ståndpunkt att det är en av 
medlemsstaterna som ska utnyttja den förlängda övergångsperioden, som slutar 2020, under 
vilken ingen skatt kommer att tas ut på den koldioxidrelaterade delen av drivmedel som 
används för de syften som anges i artiklarna 8 och 9 i det nuvarande direktivet.

Utskottet för budget och finans anser att förslaget till direktiv som helhet uppfyller 
subsidiaritetsprincipen, men att de regler som hör samman med införandet av de föreslagna 
minimiskatterna ger anledning till oro i detta avseende. När det gäller 
proportionalitetsprincipen anser det inte att förslaget till direktiv går bortom det som är 
nödvändigt för att uppnå de beskrivna målen, men känner att en ytterligare utvärdering bör 
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förberedas för att bedöma den extra administrativa och finansiella börda som det kommer att 
skapa.

Med tanke på det ovanstående stöder utskottet för budget och finans förslaget om att 
utvidga direktivets tillämpningsområde och inkludera åtta skatter på energiprodukter i den del 
som hör samman med koldioxidutsläpp, men det stöder inte ändringarna som rör införandet 
av de föreslagna lägsta skattesatserna, eller förslaget om att dessa ska uppdateras var tredje år, 
i linje med ändringarna i det harmoniserade konsumentprisindexet.

V. Efter debatten den 10 juni 2011 om förslaget till rådets direktiv om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet 
(KOM(2011)0169) av den 13 april 2011 har nationalförsamlingen i Republiken Bulgarien 
genom utskottet för EU-frågor och översyn av EU-medel, utfärdat följande motiverade 
yttrande, vilket ska överlämnas till EU-institutionerna:

1. Vid diskussionen om de frågor som för närvarande finns på den europeiska 
dagordningen när det gäller den nya ekonomiska förvaltningen av EU och den inre 
marknaden, och de samordnade åtgärderna för att motverka konsekvenserna av krisen i 
världsekonomin, har utskottet för EU-frågor och översyn av EU-medel vid upprepade 
tillfällen förklarat sin inställning till en gemensam skattepolitik på EU-nivå, som innebär att 
man bör vara noga med att se till att potentiella förändringar inte får en negativ 
inverkan på den ekonomiska miljöns förutsebarhet, stabilitet eller konkurrenskraft.

2. Utskottet för budget och finans och översyn av EU-medel anser att de föreslagna 
ändringarna kommer att skapa en tydlig lagstiftningsram för EU genom att utvidga 
tillämpningsområdet för direktiv 2003/96/EG och inkludera den del som rör koldioxidutsläpp 
i beskattningen av energiprodukter.

3. Utskottet för budget och finans och översyn av EU-medel anser att det måste 
påpekas att Bulgarien är en av de medlemsstater som kommer att utnyttja den förlängda 
övergångsperioden, som slutar 2020, då landet inte kommer att beskatta den 
koldioxidrelaterade delen (för övriga medlemsstater kommer direktivet att börja gälla från 
januari 2013).

4. Utskottet för budget och finans och översyn av EU-medel anser att de föreslagna 
ändringarna av direktivet väsentligt skulle öka risken för ett ”EU med två hastigheter” och 
en ännu större uppdelning mellan utvecklade och nya medlemsstater (trots övergångsperioden 
fram till 2020).

5. Utskottet för budget och finans och översyn av EU-medel anser att förslaget till 
direktiv innebär en utmaning för den europeiska ekonomins konkurrenskraft med avseende på 
andra ekonomier och den globala scenen.

6. Efter att ha diskuterat förslaget till direktiv ur ett subsidiaritets- och 
proportionalitetsperspektiv ger utskottet för budget och finans och översyn av EU-medel 
uttryck för följande inställning:

Angående subsidiaritetsprincipen:
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Trots att vissa av bestämmelserna i förslaget till direktiv uppfyller subsidiaritetsprincipen
strider bestämmelserna om införandet av de föreslagna lägsta skattesatserna mot denna 
princip. Utskottet för budget och finans och översyn av EU-medel noterar följande 
potentiella negativa effekter på den bulgariska ekonomin:

1) Minskad konkurrenskraft för den bulgariska ekonomin till följd av dess höga 
energiintensitet och beroende av traditionella energiprodukter.

2) Potentiell inflationspress och ökning av konsumentprisindex, vilket avspeglar 
högre priser för slutkonsumenterna.

3) Införandet av lägsta skattesatser kan också anses utgöra en utmaning för 
Republiken Bulgariens nationella skattepolitik.

Angående proportionalitetsprincipen:

Förslaget till direktiv går i princip inte bortom det som är nödvändigt för att uppnå de 
mål som beskrivs, men ytterligare en utvärdering av den administrativa och finansiella 
börda det kommer att leda till bör förberedas. Dessutom:

1. Bedömningen av de åtgärder som föreslås av Europeiska kommissionen är inte 
tillräckligt uttömmande och ger inte en tillräcklig motivering för alla de 
potentiella ändringarna.

2. Det finns en risk att staten måste spela en allt mer omfördelande roll med 
avseende på budgeten, vilket strider mot Bulgariens strategiska prioriteringar.

3. Bulgariska företag kommer sannolikt inte att ha de resurser eller den kapacitet
som behövs för att komma ikapp de gamla medlemsstaterna på området för 
energieffektivitet på medellång sikt.

Denna rapport och de yttranden som hör samman med den antogs enhälligt med 9 
röster mot 0.

MONIKA PANAYOTOVA

ORDFÖRANDE FÖR UTSKOTTET FÖR EU-FRÅGOR 
OCH ÖVERSYN AV EU-MEDEL


