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Комисия по правни въпроси

16.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(52/2011)

Относно: Мотивирано становище от Cortes Generales на Кралство Испания относно 
предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО 
относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно 
облагане на енергийните продукти и електроенергията
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Cortes Generales на Кралство 
Испания относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНОВИЩЕ 1/2011 НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА 
СУБСИДИАРНОСТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2003/96/EО НА СЪВЕТА ОТНОСНО 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ПРАВНАТА РАМКА НА ОБЩНОСТТА ЗА 
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ И 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА [COM (2011) 169 ОКОНЧАТЕЛЕН] [2011/0092 (CNS)| 
{SEC (2011) 409 ОКОНЧАТЕЛЕН} {SEC (2011) 410 ОКОНЧАТЕЛЕН}

ОСНОВАНИЯ

А. Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност към Договора от Лисабон от 2007 г., който е в сила от 1 декември 
2009 г., установява процедура за контрол от страна на националните парламенти на 
спазването на принципа на субсидиарност от европейските законодателни инициативи. 
В Испания въпросният протокол е въведен със Закон 24/2009 от 22 декември за 
изменение на Закон 8/1994 от 19 май. По-специално новите членове 3, буква й), 5 и 6 от 
Закон 8/1994 служат за правно основание на настоящото становище.

Б. Предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО 
относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията е одобрено от Европейската комисия и 
предадено на националните парламенти, които разполагат с осем седмици да 
потвърдят, че предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност, срок, 
който изтича на 14 юни 2011 г.

В. На 10 май 2011 г. бюрото и говорителите на Смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз взеха решение да бъде извършен преглед на въпросната европейска 
законодателна инициатива, като определиха г-жа Eva Parera Escrichs за докладчик и 
поискаха от правителството доклада, предвиден в член 3, буква й) от Закон 8/1994.

Г. Беше получен доклад от Министерството на икономиката и финансите, предаден от 
Министерството по конституционни и парламентарни въпроси, както и писмено 
становище на парламента на Страната на баските и на парламента на Канарските 
острови. В докладите на парламентите на автономните провинции не се поставя под 
въпрос спазването на принципа на субсидиарност от разглежданото европейско 
законодателно предложение. В разработения от Министерството на икономиката и 
финансите доклад със съжаление се отбелязва липсата на подходящ анализ на 
въздействието.

Д. На заседанието си, проведено на 14 юни 2011 г., Смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз одобри следното

СТАНОВИЩЕ
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1.– Съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз „принципите на субсидиарност и 
на пропорционалност определят упражняването на тази компетентност“. Параграф 3 от 
същия член определя, че „по силата на принципа на субсидиарност, в областите, които 
не попадат в неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и 
доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно 
равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат 
по-добре постигнати на равнището на Съюза“. Протоколът относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора от 
Лисабон от 2007 г. определя предмета, процедурите и целите на контрола за спазване 
на принципа на субсидиарност, който следва да упражняват националните парламенти 
на държавите-членки (член 5, параграф 3 и член 12, буква б) от ДЕС).

2.– Правното основание на законодателното предложение е член 113 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно който „Съветът, с единодушие, в 
съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с 
Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, приема разпоредби за 
хармонизиране на законодателството относно данъците върху оборота, акцизите и 
другите форми на косвено данъчно облагане, в степента, в която такава 
хармонизация е необходима за осигуряване създаването и функционирането на 
вътрешния пазар и за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията“.

3.- Директива 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на 
правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията (ДЕДО) урежда различни основни аспекти на данъчното облагане на 
енергийните продукти на равнище ЕС. Но от 2003 г. насам политическата рамка, на 
която се основава директивата, се е променила значително, тъй като са определени 
конкретни и амбициозни цели на политиката в областта на енергетиката и изменението 
на климата до 2020 г. Поради това настоящото предложение има за цел да направи 
необходимите промени в някои от основните разпоредби на ДЕДО, като осигури по-
висока степен на последователност в начина, по който енергийните данъци допринасят 
за постигане на целите за намаляване на енергопотреблението и за използване на по-
чисти видове енергия в ЕС.

По преценка на Съвета настоящият текст на директивата създава определени 
проблеми, които биха могли да се разрешат с приемането на предложението, предмет 
на настоящия анализ. По-специално анализираното предложение има за цел 
постигането на следните цели: 1) да се осигури такова третиране на енергоносителите в 
ДЕДО, което да гарантира равноправни условия за потребителите на енергия, 
независимо от вида на използвания енергоносител; 2) да се осигури подходящо 
адаптирана правна рамка за данъчното облагане на възобновяемите енергийни 
източници и 3) да се осигури правна рамка за прилагането на обвързано с емисиите на 
СО2 данъчно облагане, в допълнение към ценовия сигнал по отношение на емисиите 
на парникови газове, създаван от Европейската схема за търговия с емисии, без да се 
получава дублиране на тези два инструмента.

4.- Предложението засяга сфера на компетентност, която е споделена между 
Европейския съюз и държавите-членки, поради което е приложим принципът на 
субсидиарност. Въпреки това предложението, което е предмет на разглеждане, не 
включва така нареченото становище относно субсидиарността, посочено в член 5 от 
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Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. По-специално липсват подробно изложени от страна на 
законодателните органи на Общността аргументи, които да показват, че предложението 
отговаря на принципа на субсидиарност, т.е. мотивите, поради които се счита, че 
целите на предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на 
Съюза, отколкото единствено с намесата на отделните държави-членки. Също така 
липсват качествени и количествени показатели и вероятните административни и 
финансови тежести, произтичащи от предложението.

По този начин предложението се ограничава до изявлението, че е необходимо
„преразглеждането на ДЕДО и моментът на неговото провеждане да бъдат разгледани в 
по-общия контекст на европейската стратегия в областта на енергетиката и 
изменението на климата“, поради което „понастоящем ЕС формулира законодателната 
рамка, която ще даде възможност за постигане на амбициозните цели, поставени за 
периода до 2020 г.“.Въз основа на тези аргументи в предложението се прави 
заключението, че „постигането на по-голяма съгласуваност на ДЕДО с поставените 
цели е възможно единствено чрез акт за изменение на посочената директива, който да 
бъде приет на равнището на ЕС“.

От своя страна Министерството на икономиката и финансите е изготвило доклад във 
връзка с разглежданото предложение за директива, в който се посочва следното:

„Мерките, предназначени за уеднаквяване на националните данъчни ставки, 
приложими за определени видове продукти, ще ограничат възможностите за 
стимулиране на някои продукти. Анализът на въздействието, придружаващ 
предложението, разяснява причините, поради които разликите в националните данъчни 
ставки за бензина и дизела създават определени проблеми. Но въпросният анализ не 
обхваща останалите продукти като автомобилно гориво или други групи продукти. Без 
такъв анализ не е възможно да се направи оценка дали задължението за уеднаквяване 
на националните данъчни ставки е оправдано от гледна точка на принципа на 
субсидиарност“.

Следователно липсата на подходяща обосновка затруднява преценката на Смесената 
комисия по въпросите на Европейския съюз по отношение на възможното неспазване 
от настоящото предложение за директива на принципа на субсидиарност във връзка с 
намесата на ЕС.
Смесената комисия по въпросите на Европейския съюз е наясно, че Европейската 
комисия следва да обоснове мотивите, поради които счита за необходима споделената 
компетентност на ЕС. Доколкото такава обосновка липсва, Смесената комисия по 
въпросите на Европейския съюз не може да даде положително становище относно 
съответствието на предложението за директива с принципа на субсидиарност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради изложените мотиви Смесената комисия по въпросите на Европейския 
съюз счита, че по отношение на предложението за директива на Съвета за 
изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната 
рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията Европейската комисия не е изпълнила изискванията на член 5 
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от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, съгласно който проектите на законодателни актове следва да 
съдържат подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се 
направи оценка на спазването на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.

Доколкото въпросната информация е изключително важна за оценката на 
спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност, липсата на тази 
информация дава на Смесената комисия по въпросите на Европейския съюз
основание да счита, че Европейската комисия не спазва принципите на 
субсидиарност и пропорционалност във връзка с предложението за директива на 
Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на 
правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията.


