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КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Предложението на Комисията

Настоящата Директива за енергийното данъчно облагане (ДЕДО) определя минимални 
ставки на данъчно облагане за енергийни продукти, които се използват като моторно 
гориво, като отоплителни горива и за генериране на електроенергия. Минималните 
ставки обикновено се прилагат по отношение на обема на потребявания енергиен 
продукт. Комисията счита, че тази система води до определени отрицателни ефекти, 
като например създаване на стимули, противоречащи на целите на ЕС във връзка с 
изменението на климата, или нарушаване на вътрешния пазар.

С предложението си за преработка Комисията цели да коригира тези отрицателни 
ефекти. Една от основните й идеи е нова структура на енергийното данъчно облагане 
чрез разделяне на минималните ставки на енергийно данъчно облагане на две части: 
1) Едната част се основава на емисиите на CO2 от енергийния продукт. Данъчната 
ставка за CO2 би била равна на нула за всички източници на енергия, които 
понастоящем са признати или в бъдеще бъдат признати за такива без емисии на CO2.
2) Другата част се основава на енергийното съдържание на гигаджаул независимо от 
енергийния продукт, за да се създаде стимул за пестене на енергия.

Същевременно предложението цели да съгласува ДЕДО в по-голяма степен с други 
политики на ЕС, като например схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). В това 
отношение Комисията предлага да не се прилага свързаното с CO2 данъчно облагане 
към инсталации, които попадат в обхвата на СТЕ, т.е това включва и въздухоплаването.

Няколко други аспекта от предложението засягат транспортната политика, като 
например:
- премахване възможността държавите-членки да имат различно данъчно третиране на 
стопанското и нестопанското използване на газьола като моторно гориво;
- премахване на възможността да се прилага по-ниска ставка на обичайно облагане на 
енергопотреблението за таксита, тъй като тя вече не е съвместима с целта на 
политиките за насърчаване на алтернативни горива, алтернативни енергоносители и за 
използване на екологично по-чисти превозни средства в градския транспорт;
- осъвременяване на дефинициите за стандартни резервоари и специални контейнери.

На последно място, Комисията предлага да се освободи от данъчно облагане 
подаването към закотвени в пристанища кораби на генерирана на сушата 
електроенергия и да се запазят съществуващите задължения на държавите-членки да 
освобождават от данъци горивата, използвани във въздухоплаването и морското 
корабоплаване. Що се отнася до вътрешните водни пътища, Комисията предлага да се 
запазят настоящите правила, които позволяват на държавите-членки да прилагат пълни 
или частични освобождавания или намаления в нивото на данъчно облагане.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимо е да се осигури 
нормално функциониране на вътрешния 
пазар, което да продължи и в контекста 
на новите изисквания за ограничаване 
на изменението на климата, за 
използване възобновяеми енергийни 
източници и за енергоспестяване, които 
бяха утвърдени в Заключенията на 
Председателството, съответно на 
сесиите на Европейския съвет от 8—9 
март 2007 г. и от 11—12 декември 
2008 г.

(2) Необходимо е да се осигури 
нормално функциониране на вътрешния 
пазар, което да продължи и в контекста 
на новите изисквания за ограничаване 
на изменението на климата, за 
използване възобновяеми енергийни 
източници и за енергоспестяване, които 
бяха утвърдени в Заключенията на 
Председателството, съответно на 
сесиите на Европейския съвет от 8—9 
март 2007 г. и от 11—12 декември 
2008 г. Поради това трябва да се 
гарантира последователно 
третиране на енергоносителите 
съгласно настоящата директива, за 
да се предоставят действително 
равни условия за потребителите на 
енергия, независимо от вида на 
използвания енергоизточник.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Към данъчното облагане на 
енергийните продукти следва да се 
подхожда по неутрален спрямо 
технологията начин, за да се даде на 
новите технологии възможност да се 



AD\884515BG.doc 5/20 PE472.088v04-00

BG

развиват.

Обосновка

Политиката на Комисията трябва да бъде изцяло неутрална спрямо технологията, за 
да се даде на новите технологии възможност да се развиват. От съществуващите 
технологии следва да бъдат запазвани само най-устойчивите и ефективните.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане може да представлява 
икономически ефективно средство за 
постигане от страна на държавите-
членки на необходимите намаления на 
емисиите на парникови газове, 
изисквани съгласно Решение 
406/2009/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 
усилията на държавите-членки за 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове, необходими за 
изпълнение на ангажиментите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. по отношение на 
енергоизточниците, попадащи извън 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на Схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като 
се има предвид потенциалната роля на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане, за нормалното функциониране 
на вътрешния пазар са необходими 
общи правила за този вид данъчно 
облагане.

(3) Първостепенната цел на 
енергийното данъчно облагане е да се 
насърчат потребителите да 
използват енергия по-ефективно и да 
я получават от по-чисти източници. 
Обвързаното с емисиите на СО2 
данъчно облагане може да представлява 
икономически ефективно средство за 
постигане от страна на държавите-
членки на необходимите намаления на 
емисиите на парникови газове, 
изисквани съгласно Решение 
406/2009/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 
усилията на държавите-членки за 
намаляване на техните емисии на 
парникови газове, необходими за 
изпълнение на ангажиментите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. по отношение на 
енергоизточниците, попадащи извън 
Европейската схема по Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на Схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като 
се има предвид потенциалната роля на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане, за нормалното функциониране 
на вътрешния пазар са необходими 
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общи правила за този вид данъчно 
облагане.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Всяка от тези две компоненти следва 
да се изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители. За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане следва да се ползват данните 
за емисиите на СО2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2006 
г. относно ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да бъдат 
отчетени екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа на 
емисионните фактори за биомаса и за 
произведени от биомаса продукти, 
формулирани в Решение 2007/589/ЕО, 
както и въз основа на тяхното енергийно 

(6) Като се има предвид, че трябва да 
се въведе подходяща рамка за 
енергийно данъчно облагане, всяка от 
тези две компоненти следва да се 
изчислява въз основа на обективни 
критерии, даващи възможност за 
равноправно третиране на различните 
енергоносители За целите на 
обвързаното с емисиите на СО2 данъчно 
облагане следва да се ползват данните 
за емисиите на СО2, причинявани от 
всеки съответен енергиен продукт, като 
се използват референтните емисионни 
фактори, посочени в Решение 
2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 
2007 г. за създаване на насоки за 
мониторинг и докладване на емисиите 
на парникови газове съгласно 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. За целите на 
обичайното данъчно облагане на 
енергопотреблението следва да се 
използват данните за енергийното 
съдържание на различните енергийни 
продукти и електроенергията, посочени 
в Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2006 
г. относно ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяването на енергийни услуги и 
за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на 
Съвета. В този контекст, следва да бъдат 
отчетени екологичните предимства на 
биомасата и на произведените от 
биомаса продукти. Тези продукти 
следва да бъдат облагани въз основа на 
емисионните фактори за биомаса и за 
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съдържание, посочено в приложение III 
към Директива 2009/28/ЕО. 
Транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, са до голяма 
степен най-важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти варират в 
зависимост от това дали те съответстват 
на критериите за устойчиво развито 
производство, формулирани в член 17 
от цитираната директива, специфичните 
референтни стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от биомаса 
следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

произведени от биомаса продукти, 
формулирани в Решение 2007/589/ЕО, 
както и въз основа на тяхното енергийно 
съдържание, посочено в приложение III 
към Директива 2009/28/ЕО. 
Транспортните биогорива и другите 
течни горива от биомаса (biofuels and 
bioliquids), дефинирани в член 2, буква 
з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, са до голяма 
степен най-важните продукти в това 
отношение. Тъй като екологичните 
предимства на тези продукти варират в 
зависимост от това дали те съответстват 
на критериите за устойчиво развито 
производство, формулирани в член 17 
от цитираната директива, специфичните 
референтни стойности за биомасата и за 
продуктите, произведени от биомаса 
следва да се прилагат само ако са 
спазени тези критерии.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Що се отнася до възможността на 
държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била съвместима 
с изискването за подобряване на 
енергийната ефективност и за вземане 
на мерки срещу все по-голямото 
въздействие на транспорта върху 
околната среда, и затова тази 
разпоредба следва да отпадне. С текста 
на член 9, параграф 2 от Директива 
2003/96/ЕО се дава възможност на 

(13) Що се отнася до възможността на 
държавите-членки да поддържат по-
ниско ниво на данъчно облагане на 
стопанското в сравнение с 
нестопанското използване на газьола 
като моторно гориво, една подобна 
разпоредба вече не би била съвместима 
с изискването за подобряване на 
енергийната ефективност и за вземане 
на мерки срещу все по-голямото 
въздействие на транспорта върху 
околната среда, и затова тази 
разпоредба следва да отпадне. Ето 
защо Комисията следва да анализира 
това разграничение между 
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някои държави-членки да прилагат 
намалена данъчна ставка за газьола, 
използван за отоплителни цели. Тази 
разпоредба вече не е съвместима с 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар и с по-генералните цели на 
Договора. По тази причина тя следва да 
отпадне.

стопанското и нестопанското 
използване, за да даде на 
транспортните дружества 
възможност да се адаптират за 
излизане от преходен период, ако се 
предвижда прекратяване на това 
разграничение след подходяща оценка 
на въздействието. С текста на член 9, 
параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се 
дава възможност на някои държави-
членки да прилагат намалена данъчна 
ставка за газьола, използван за 
отоплителни цели. Тази разпоредба вече 
не е съвместима с доброто 
функциониране на вътрешния пазар и с 
по-генералните цели на Договора. По 
тази причина тя следва да отпадне.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО 
дава възможност за прилагане в някои 
случаи на диференцирани данъчни 
ставки. От друга страна, обаче, за да се 
осигури последователност на ценовия 
сигнал за емисиите на СО2, 
възможността на държавите-членки да 
въвеждат диференциация на 
националните данъчни ставки следва да 
бъде ограничена, така че да може да се 
прилага само при обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението. Също 
така, възможността да се прилага 
по-ниско ниво на данъчно облагане на 
използваните от таксита моторни 
горива вече не е съвместима с целта 
на политиките за насърчаване на 
алтернативните горива и 
енергоносители и за използване на 
екологично по-чисти превозни 
средства в градския транспорт, 
поради което тази възможност 

(15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО 
дава възможност за прилагане в някои 
случаи на диференцирани данъчни 
ставки. От друга страна, обаче, за да се 
осигури последователност на ценовия 
сигнал за емисиите на СО2, 
възможността на държавите-членки да 
въвеждат диференциация на 
националните данъчни ставки следва да 
бъде ограничена, така че да може да се 
прилага само при обичайното данъчно 
облагане на енергопотреблението.
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следва да отпадне.

Обосновка

Такситата следва да се считат за средство за обществен транспорт, което помага 
да се намалят задръстванията. Поради това те следва да продължат да се ползват 
от данъчни облекчения за горивото.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2003/96/ЕО задължава 
държавите-членки да освобождават от 
данъчно облагане горивата, използвани 
за корабоплаване във водите на ЕС, 
както и електроенергията, 
генерираната на борда на плавателни 
средства, включително когато са 
закотвени в пристанище. Също така, 
държавите-членки могат да 
разширят обхвата на това облекчено 
данъчно третиране и по отношение 
на вътрешните водни пътища. В 
някои пристанища съществува 
екологично по-чиста алтернатива — за 
използване на генерирана на сушата 
електроенергия, която обаче подлежи на 
данъчно облагане. С оглед да се даде 
първоначален стимул за 
разработването и прилагането на 
тази технология, докато все още не е 
приета по-цялостна рамка по този 
въпрос, държавите-членки би следвало 
да освобождават от енергийно данъчно 
облагане използването на 
електроенергия, подавана от сушата към 
закотвени в пристанища кораби. Това 
освобождаване следва да бъде въведено 
за достатъчно продължителен 
период, така че пристанищните 
оператори да не се откажат от 
необходимото инвестиране, но 
едновременно с това да е ограничено 

(19) Директива 2003/96/ЕО задължава 
държавите-членки да освобождават от 
данъчно облагане електроенергията, 
генерирана на борда на плавателни 
средства, включително когато са 
закотвени в пристанище. В някои 
пристанища съществува екологично по-
чиста алтернатива — за използване на 
генерирана на сушата електроенергия, 
която обаче подлежи на данъчно 
облагане. С оглед да се избегне 
производство на електроенергия на 
базата на горива на борда на 
плавателни средства, когато са на 
котва, както и свързаното с това 
замърсяване на местния въздух, докато 
все още не е приета по-цялостна рамка 
по този въпрос, държавите-членки би 
следвало да освобождават от енергийно 
данъчно облагане използването на 
електроенергия, подавана от сушата към 
закотвени в морски или вътрешни
пристанища кораби. Освен това 
производството на електроенергия не 
следва в бъдеще да се позволява за 
кораби, закотвени в пристанище, 
когато те имат възможността да
използват електроенергия от 
мрежата на брега. 
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във времето — т.е. да бъде посочено, 
че неговото цялостно или частично 
запазване ще зависи от решение в 
съответен бъдещ момент.

Обосновка

Забраната на производството на електричество чрез използване на запасите от 
гориво на борда за кораби, закотвени в пристанище, укрепва предвидените от 
Комисията условия за освобождаване и ще спомогне за намаляване на замърсяването 
в пристанищата.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) За да се стимулира използването 
на вътрешните водни пътища, 
държавите-членки следва да могат да 
продължат да прилагат облекчено 
данъчно третиране по отношение на 
тези водни пътища.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Следва да се създадат равни 
условия за различните видове 
транспорт. Изискването за 
освобождаване на употребата на 
горива в някои сектори следва 
постепенно да се премахне. За да се 
запази конкурентната позиция на 
европейските предприятия и 
индустрии, това следва да се извърши 
в условията на международна 
консултация.
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Обосновка

Съществуващото изискване да се освобождават някои видове транспорт не 
съответства на принципа на отворен и лоялен европейски транспортен пазар. Важно 
е обаче да се избегне накърняването на конкурентната позиция на нашите 
предприятия в сравнение с тази на международните предприятия.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2003/96/ЕО
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Държави-членки, които въведат 
система на пътни такси за превозни 
средства или съчленени комбинации 
от превозни средства, предназначени 
изключително за автомобилен превоз 
на товари, облагат с данък горивото, 
използвано от подобни превозни 
средства, единствено на основата на 
общите стойности за 
енергопотреблението, посочени в 
приложение І, таблица А.

Обосновка

Евровинетката имаше за цел да включи външните разходи с оглед да покрие и 
разходите за замърсяването, причинено от автомобилния транспорт на товари. С 
това изменение се избягва двойно данъчно облагане на замърсяването, причинено от 
автомобилния транспорт на товари.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2003/96/ЕО
Член 5 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт (с изключение на 

– за следните видове употреби: в 
локалния обществен пътнически 
транспорт, за събиране на отпадъци, от 
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такситата), за събиране на отпадъци, 
от въоръжените сили и публичните 
административни институции, за хора с 
увреждания, линейки;

въоръжените сили и публичните 
административни институции, за хора с 
увреждания, линейки;“

Обосновка

Такситата следва да се считат за средство за обществен транспорт, което помага 
да се намалят задръстванията. Поради това те следва да продължат да се ползват 
от данъчни облекчения за горивото.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2003/96/ЕО
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 
2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните 
нива на данъчно облагане на моторните 
горива се фиксират, както е посочено в 
приложение I, таблица А.

1. Съответно от 1 януари 2013 г., 1 
януари 2015 г. и 1 януари 2018 г., 
минималните нива на данъчно облагане 
на моторните горива се фиксират, както 
е посочено в приложение I, таблица А.“

2. Държавите-членки могат, в 
рамките на преходен период, 
преценяван съгласно член 29, да 
диференцират търговското и
нетърговското приложение на 
газьола, използван като гориво за 
задвижване, при условие че се 
съблюдават минималните нива, 
определени за Общността и 
ставката за търговския газьол, 
използван като гориво за задвижване 
не е под националните прагове на 
данъчно облагане, които са в сила 
съгласно параграф 1, независимо от 
изключенията за това приложение, 
предвидени в настоящата директива.
3. „Търговски газьол, използван като 
гориво за задвижване“ означава газьол, 
използван като гориво за задвижване 
за следните цели:
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a) превозването на товари под наем 
или срещу възнаграждение чрез 
моторно превозно средство или 
съчленена комбинация от превозни 
средства, чието изключително 
предназначение е автомобилният 
превоз на товари с максимално 
допустимо тегло в натоварено 
състояние над 7,5 тона;
б) превозването на пътници, чрез 
редовен или случаен превоз, чрез 
моторно превозно средство категория 
М2 или категория М3, както е 
посочено в Директива 2007/46/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 септември 2007 година за 
създаване на рамка за одобрение на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета, както и на 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за 
такива превозни средства” 1.
_____________
OВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – точка iii
Директива 2003/96/ЕО
Член 14 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) до 31 декември 2020 г. —
електроенергията, подавана директно на 
закотвени в пристанища кораби.

д) електроенергията, подавана директно 
на закотвени в морски и вътрешни
пристанища кораби.

Обосновка

Не следва да съществува никакъв краен срок за това освобождаване, ако се стремим 
да намалим значително CO2, сярата и другите вредни емисии, застрашаващи 
здравето на хората в пристанищните райони. За да се насърчават сред 
пристанищните органи и да се разпространят навсякъде тези инициативи, следва да 
се предостави по-благоприятно третиране.
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква а – точка -i (нова)
Директива 2003/96/ЕО
Член 15 - параграф 1 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) параграфът се изменя, както 
следва:
д) енергийните продукти и 
електричеството, използвани за 
транспорт на пътници и товари чрез 
железопътен транспорт, метро, 
трамвай, тролейбус или автобус, 
използващ електричество, природен 
газ или ВНГ като гориво;

Обосновка

Настоящото изменение променя текста на Директива 2003/96, като включва 
електрическите автобуси и тези, които използват природен газ и ВНГ. На 
държавите-членки следва също така да се дадат по-широки възможности за 
въвеждане на данъчни освобождавания за железопътен транспорт, метро и 
трамваи, както и за градски автобуси с ниски емисии на NOX и частици, които са 
много вредни за общественото здраве в градска среда.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Директива 2003/96/ЕО
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Упражняване на делегираните 
правомощия

Делегиране на правомощия

1. Правомощието да приема 
делегирани актове по член 2, 
параграф 5, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 27а 
относно данъчното облагане на 
енергийните продукти и 



AD\884515BG.doc 15/20 PE472.088v04-00

BG

електроенергията.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията следва да 
нотифицира за него Съвета.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, посочени в 
членове 27а и 27б.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива 2003/96/ЕО
Членове 27а до 27в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оттегляне на делегирани правомощия Упражняване на делегираните 
правомощия

1. Съветът може по всяко време да 
отмени делегирането на правомощия 
по член 2, параграф 5.

(1) Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

2. Ако Съветът започне вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да отмени делегирането на 
правомощия, той следва да се 
постарае да информира Комисията в 
разумен срок, преди да вземе 
окончателно решение, като посочи 
делегираните правомощия, които 
могат да бъдат отменени, както и 
евентуалните причини за отмяната.

(2) Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
27, се предоставят на Комисията за 
неопределен срок, считано от …*.

3. С решението за отмяна се 
прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в това 
решение. Решението влиза в сила 
незабавно или на посочена в него по-
късна дата. Решението не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са влезли в сила. То се 
публикува в Официален вестник на 

(3) Делегираните правомощия, 
посочени в член 27, могат да бъдат 
оттеглени по всяко време от
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
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Европейския съюз. съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. Решението не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са влезли в сила.
(4) Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира едновременно 
Европейския парламент и Съвета за 
него.
(5) Делегиран акт, приет съгласно 
член 27, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.
_________________
 OВ: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Член 27б
Възражения срещу делегирани актове
1. Съветът може да възрази срещу 
даден делегиран акт в срок от [три] 
месеца от датата на 
нотификацията. 
2. Ако при изтичането на този срок 
Съветът не е възразил срещу 
делегирания акт, последният се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Съветът е информирал 
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Комисията за намерението си да не 
повдига възражения.
3. Ако Съветът представи 
възражения срещу даден делегиран 
акт, той не влиза в сила. Съветът 
следва да посочи причините за своето 
възражение срещу делегирания акт.

Член 27в
Уведомяване на Европейския 

парламент
Европейският парламент следва да 
бъде уведомяван за приемането на 
делегирани актове от Комисията, 
както и за всяко възражение срещу 
тях или за отмяна на делегирането 
на правомощия от Съвета.“

Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – точка 21
Директива 2003/96/ЕО
Член 29, параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години, като първият път 
следва да бъде преди края на 2015 г., 
Комисията следва да представя на 
Съвета доклад относно прилагането на 
настоящата директива и, ако е 
целесъобразно — предложение за 
нейното изменение. 

На всеки пет години, като първият път 
следва да бъде преди края на 2015 г., 
Комисията следва да представя на 
Съвета доклад относно прилагането на 
настоящата директива и, ако е 
целесъобразно — предложение за 
нейното изменение. 

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта, и 
обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива 

В доклада на Комисията следва, наред с 
други неща, да бъдат разгледани: 
нивото на данъчно облагане на 
енергийни продукти и 
електроенергия, наложено от 
държавите-членки на национално 
и/или регионално равнище, 
минималното ниво на обвързаното с 
емисиите на СО2 данъчно облагане, 
въздействието на нововъведенията и 
техническия прогрес — по-специално 
по отношение на енергийната 



PE472.088v04-00 18/20 AD\884515BG.doc

BG

(включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване). В доклада следва да 
бъде взето предвид правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
реалната стойност на минималните нива 
на данъчно облагане и по-
широкообхватните цели на Договора. 

ефективност, диференцирането между 
търговско и нетърговско приложение 
на газьола, използван като гориво за 
задвижване и перспективите за 
премахване на това диференциране,
използването на електроенергия в 
транспорта, и обосновката на данъчните 
освобождавания и намаления, 
формулирани в настоящата директива, 
включително за горивата, използвани 
във въздухоплаването и морското 
корабоплаване. Докладът включва 
също така преглед на 
съществуващите разпоредби за 
данъчно облагане, съдържащи се в 
двустранните споразумения за 
въздухоплавателни услуги. В доклада 
следва да бъде взето предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и по-широкообхватните цели на 
Договора. 

Първият доклад оценява дали е 
необходимо да се премахне 
освобождаването съгласно член 14, 
параграф 1, букви б) и в) за енергийни 
продукти, доставяни за употреба 
като гориво за въздухоплаване и във 
води на Общността, в случай че бъде 
постигнато споразумение за налагане 
на мерки за намаляване на CO2 в 
секторите на въздухоплаването и 
мореплаването в рамките на ММО 
или ИКАО или на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата.
При липса на напредък на 
международно равнище Комисията 
представя законодателни 
предложения за намаляване на 
емисиите на CO2 в тези два сектора, 
като отчита риска от изместване на 
въглеродни емисии и 
конкурентоспособността на сектора.
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Обосновка

Важно е всяко решение относно секторите на въздухоплаването и мореплаването да 
се взема на международно равнище, за да се избягнат нарушения на конкуренцията и 
риск от изместване на въглеродни емисии. Настоятелно се призовава Комисията да 
направи всичко възможно за постигане на международно споразумение, но ако това 
не стане, тя следва да предложи съответни законодателни изменения.
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