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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за изменение на директивата за преструктуриране на 
правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията ще има значително въздействие върху първичния сектор.

Предложението за преработка е част от Европейския зелен пакт и от законодателния 
пакет „Подготвени за цел 55“. Той е съсредоточен върху въпроси, свързани с околната 
среда и климата, като подкрепя ангажимента на Комисията за справяне с 
предизвикателствата, свързани с околната среда, постигане на вътрешните цели на ЕС 
за намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на замърсяването на 
въздуха.

Една от основните новости в предложението е преминаването от данъчно облагане, 
основано на обема, към данъчно облагане, основано на енергийното съдържание. Освен 
това структурата на данъците се опростява чрез групиране на енергийните продукти в 
зависимост от техните екологични характеристики, а освобождаванията от данъци и 
намаленията като цяло се намаляват. 

Предложението значително променя режима на данъчно облагане на енергията, 
използвана в селското стопанство. Освобождаването от данъци (включително 
прилагането на нулево ниво на данъчно облагане) и намаляването на енергийните 
продукти и електроенергията, използвани за селскостопански, градинарски или 
рибовъдни дейности, както и в горското стопанство, доколкото се прилагат 
понастоящем, вече няма да бъдат възможни. 

Въпреки че държавите членки все още ще могат да прилагат ограничени данъчни 
облекчения за енергийните продукти, използвани за селскостопански, градинарски или 
аквакултурни дейности, както и в горското стопанство, тази възможност ще се отнася 
единствено за отоплителни цели (член 17, буква г))

Докладчикът счита, че разширяването на възможността за прилагане на освобождаване 
и намаляване на данъчните ставки например върху газьола за селскостопански цели в 
настоящия контекст на непропорционални фиксирани производствени разходи е от 
първостепенно значение от гледна точка на европейската продоволствена сигурност и 
конкурентоспособност на сектора, тъй като не съществуват алтернативи на газьола, 
използван в селскостопанските машини.

Що се отнася до определенията, предложението за изменение на Директива 2003/96 не 
установява ясни определения за енергийни продукти на биологична основа, а вместо 
това се позовава на разпоредбите на Директива 2018/2001 относно енергията от 
възобновяеми източници (RED II). Във връзка с това докладчикът предлага да се слеят 
някои категории и ставки, за да се разгърне пълният потенциал на енергийните 
продукти на биологична основа в енергийния преход.

На последно място, докладчикът призовава Европейският парламент да бъде включен 
сред институциите, които трябва да бъдат информирани относно прилагането на 
Директивата относно данъчното облагане на енергийните продукти от Европейската 
комисия в рамките на пет години след влизането в сила.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да се гарантира, че 
с ясни правила за данъчното облагане на 
енергийните продукти и 
електроенергията и занапред се 
допринася за безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се вземат мерки за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с климата и околната среда, в 
контекста на съобщението на Комисията 
„Европейският зелен пакт“28. Данъчното 
облагане на енергията може да 
допринесе за осъществяването на 
амбициозната цел до 2030 г. нетните 
емисии на парникови газове да се 
намалят с поне 55 % спрямо 1990 г., 
както и за постигането на нулево 
замърсяване чрез прилагането на 
принципа „замърсителят плаща“, като се 
направи необходимото, така че 
данъчното облагане на моторните 
горива, горивата за отопление и 
електроенергията да отразява по-добре 
тяхното въздействие върху околната 
среда и здравето. Приносът, който 
може да даде за тези цели данъчното 
облагане на енергията, получи подкрепа 
в Заключенията на Съвета относно 
рамката на ЕС за данъчно облагане на 
енергията29.

(3) Необходимо е да се гарантира, че 
с ясни, предвидими и достъпни 
правила за данъчното облагане на 
енергийните продукти и 
електроенергията и занапред се 
допринася за безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар, 
като в същото време се вземат мерки за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с климата и околната среда, в 
контекста на съобщението на Комисията 
„Европейският зелен пакт“, както и със 
социално-икономическите 
предизвикателства и тези, свързани с 
продоволствената сигурност. 
Данъчното облагане на енергията може 
да допринесе за осъществяването на 
амбициозната цел на Регламент (ЕС) 
2021/1119 на Европейския парламент 
и на Съвета (Законодателен акт за 
климата)28a, включително до 2030 г. 
нетните емисии на парникови газове да 
се намалят с поне 55 % спрямо 1990 г., 
да се постигнат целите в областта 
на възобновяемата енергия и 
енергийната ефективност, както и за 
постигането на нулево замърсяване чрез 
прилагането на принципа „замърсителят 
плаща“, като се направи необходимото, 
така че данъчното облагане на 
моторните горива, горивата за 
отопление и електроенергията да 
отразява по-добре тяхното въздействие 
върху околната среда, здравето и 
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биологичното разнообразие. Приносът, 
който може да даде за тези цели 
данъчното облагане на енергията, 
получи подкрепа в Заключенията на 
Съвета относно рамката на ЕС за 
данъчно облагане на енергията29.

__________________ __________________
28 COM(2019) 640 final от 11 декември 
2019 г.

28 COM(2019) 640 final от 11 декември 
2019 г.
28a Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 юни 2021 г. за създаване на 
рамката за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 
2018/1999 (Европейски закон за 
климата) (OВ L 243, 9.7.2021 г., стp. 1)

29 14861/19 от 5 декември 2019 г. 29 14861/19 от 5 декември 2019 г.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За държавите членки данъчното 
облагане, обвързано с опазването на 
околната среда, може да е 
разходноефективно средство за 
постигане на целевите намаления на 
емисиите на парникови газове. 
Правилното функциониране на 
вътрешния пазар изисква това данъчно 
облагане да се ръководи от общи 
правила.

(4) За държавите членки данъчното 
облагане, обвързано с опазването на 
околната среда, може да е 
разходноефективно средство за 
постигане на целевите намаления на 
емисиите на парникови газове. 
Правилното функциониране на 
вътрешния пазар изисква това данъчно 
облагане да се ръководи от общи 
правила, които да съответстват на 
социално-икономическите 
особености на държавите членки.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Чувствителните различия между 
националните нива на данъчно облагане 
на енергията , прилагани от държавите 
членки, биха могли да окажат пагубно 
въздействие върху правилното 
функциониране на вътрешния пазар.

(6) Чувствителните различия между 
националните нива на данъчно облагане 
на енергията, прилагани от държавите 
членки, биха могли да окажат пагубно 
въздействие върху правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
както и върху постигането на целите 
в областта на климата и 
енергетиката. Във връзка с това на 31 
януари 2022 г. Европейската сметна 
палата публикува доклад, озаглавен 
„Преглед 01/2022: Енергийно данъчно 
облагане, ценообразуване на 
въглеродните емисии и енергийни 
субсидии“, в който се констатира, че 
нивото на данъчното облагане на 
енергийните източници не отразява 
техните емисии на парникови газове в 
Съюза. Освен това цената на 
енергийните продукти не отразява 
екологичните разходи във връзка с 
емисиите. Въпреки това социално-
икономическите равнища в 
държавите членки се различават. 
Поради това е необходимо да се 
разгледа възможността за определяне 
на възможности за повишаване на 
гъвкавостта на мерките в 
зависимост от националните 
особености, без да се засяга 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да се определят правила, 
чрез които данъчното облагане на 
енергията да се базира на енергийното 
съдържание на енергийните продукти и 
електроенергията, в съчетание с техните 

(9) Следва да се определят правила, 
чрез които данъчното облагане на 
енергията да се базира на енергийното 
съдържание на енергийните продукти и 
електроенергията, в съчетание с техните 
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екологични показатели. За тази цел 
следва да се направи позоваване на 
определенията от Директива 2012/27/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета30, Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета31  и 
Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета32. 
Освен това следва да се актуализира 
списъкът на енергийните продукти, за 
да се осигури единно и стандартизирано 
третиране на тези горива.

екологични показатели, включително 
тяхната ефективност по отношение 
на намалението на парниковите 
газове. За тази цел следва да се направи 
позоваване на определенията от 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31  и Регламент 
(ЕС) 2020/852 на Европейския 
парламент и на Съвета32. Освен това 
следва да се актуализира списъкът на 
енергийните продукти, за да се осигури 
единно и стандартизирано третиране на 
тези горива.

_________________ _________________
30  Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

30  Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

31  Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (преработен 
текст) (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

31  Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (преработен 
текст) (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

32  Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2020 г. за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции 
и за изменение на Регламент (ЕС) 
2019/2088 (OВ L 198, 22.6.2020 г., 
стр. 13).

32  Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2020 г. за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции 
и за изменение на Регламент (ЕС) 
2019/2088 (OВ L 198, 22.6.2020 г., 
стр. 13).

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В интерес на неутралността на (10) В интерес на неутралността на 
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данъчното облагане следва за всеки от 
компонентите на данъчното облагане на 
енергията да се прилагат едни и същи 
минимални нива на облагане по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани за даден вид 
предназначение. При наличието на така 
определени минимални нива на данъчно 
облагане държавите членки следва, 
също с оглед на неутралността на 
данъчното облагане, да осигуряват 
еднакви нива на националното данъчно 
облагане на всички съответни продукти.

данъчното облагане следва за всеки от 
компонентите на данъчното облагане на 
енергията да се прилагат едни и същи 
минимални нива на облагане по 
отношение на всички енергийни 
продукти, използвани за даден вид 
предназначение.  При наличието на така 
определени минимални нива на данъчно 
облагане държавите членки следва, 
също с оглед на неутралността на 
данъчното облагане, да осигуряват 
еднакви нива на националното данъчно 
облагане на всички съответни продукти. 
Все пак, когато икономическото и 
социалното положение или 
националният контекст го изискват, 
държавите членки могат да 
предвидят възможност за дерогация 
от прилагането на минималните 
нива за предварително определен 
период от време.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Държавите членки следва също 
така да възпроизведат по всяко време 
класирането на минималните нива на 
данъчно облагане, посочени в 
приложението, по отношение на 
различни продукти за всяко отделно 
предназначение, така че структурата на 
ставките да е съобразена с опазването на 
околната среда. Минималните нива на 
данъчно облагане на енергията следва 
да се адаптират всяка година, за да се 
вземе предвид изменението на тяхната 
реална стойност, така че да бъде 
запазено сегашното равнище на 
хармонизиране на ставките и съответно 
да се намали променливостта, 
произтичаща от цените на енергията и 
хранителните продукти. Това 
адаптиране следва да се извършва въз 

(11) Държавите членки следва също 
така да възпроизведат по всяко време 
класирането на минималните нива на 
данъчно облагане, посочени в 
приложението, по отношение на 
различни продукти за всяко отделно 
предназначение, така че структурата на 
ставките да е съобразена с опазването на 
околната среда, като класирането 
отразява също така социално-
икономическата ситуация на 
национално ниво.  Минималните нива 
на данъчно облагане на енергията 
следва да се адаптират всяка година, за 
да се вземе предвид изменението на 
тяхната реална стойност, така че да бъде 
запазено сегашното равнище на 
хармонизиране на ставките и съответно 
да се намали променливостта, 
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основа на промените в общия за целия 
Съюз хармонизиран индекс на 
потребителските цени, невключващ 
енергията и непреработените храни, 
който се публикува от Евростат.

произтичаща от цените на енергията и 
хранителните продукти. Това 
адаптиране следва да се извършва въз 
основа на промените в общия за целия 
Съюз хармонизиран индекс на 
потребителските цени, невключващ 
енергията и непреработените храни, 
който се публикува от Евростат.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се гарантира 
безпроблемното изпълнение на 
определени разпоредби, свързани с 
някои продукти или видове 
предназначение, е необходим преходен 
период на прилагане.

(12) С цел да се гарантира 
безпроблемното и ефективното 
изпълнение на определени разпоредби, 
свързани с някои продукти или видове 
предназначение, които отчитат 
равнището на социално-
икономическото развитие и 
средносрочните цели на всяка 
държава членка, е необходим преходен 
период на прилагане.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Енергийните цени са основни 
елементи на политиките в областта на 
енергетиката, транспорта и околната 
среда в Съюза .

(15) Енергийните цени са основни 
елементи на политиките на Съюза в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда и производството на 
храни и продоволствената сигурност 
в Съюза.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) По-
специално, високоефективното 
комбинирано производство на топло- и 
електроенергия и възобновяемите 
форми на енергия, с цел поощряване на 
използването на алтернативни 
енергийни източници, могат да бъдат 
предмет на преференциално третиране .

(26) По-
специално, високоефективното 
комбинирано производство на топло- и 
електроенергия и възобновяемите 
форми на енергия, с цел поощряване на 
използването на алтернативни 
енергийни източници, могат да бъдат 
предмет на преференциално третиране . 
Желателно е да се създаде рамка на 
Съюза, която да позволява на 
държавите членки да освобождават 
от облагане с акцизи или да 
намаляват акцизите по такъв начин, 
че да поощрят използването на 
биогоривата, с което да се допринесе 
за по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар и да се осигури на 
държавите членки и на 
икономическите оператори 
достатъчна степен на правна 
сигурност. Нарушаването на 
правилата за конкуренция следва да 
бъде ограничавано и следва да се 
запази стимулът за намаляване на 
основните разходи за 
производителите и дистрибуторите 
на биогорива, чрез, наред с другото, 
съответните корекции от страна на 
държавите членки, като се отчитат 
промените в цените на суровините.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За създаването на стимули за 
осъществяване на целите в областта на 
опазването на околната среда и за 
повишаване на енергийната 
ефективност на производствения сектор 
на ЕС, може да са необходими целеви 

(27) За създаването на стимули за 
осъществяване на целите в областта на 
опазването на околната среда, за 
повишаване на енергийната 
ефективност и на международната 
конкурентоспособност на 
производствения сектор на ЕС, може да 



AD\1255660BG.docx 11/24 PE719.785v02-00

BG

намаления на данъчното облагане. са необходими целеви намаления на 
данъчното облагане.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Целеви намаления на данъчното 
облагане може да са необходими и за 
справяне със социалните последици от 
данъците върху енергията. Възможно е 
временно да е необходимо 
освобождаване от данъчно облагане, за 
да бъдат защитени уязвимите 
домакинства.

(28) Целеви намаления на данъчното 
облагане може да са необходими и за 
справяне със социалните или 
секторните последици от данъците 
върху енергията. Възможно е временно 
да е необходимо освобождаване от 
данъчно облагане, за да бъдат защитени 
уязвимите домакинства или 
стратегически сектори. Първичният 
сектор, и по-специално 
производството на храни, заслужава 
специално третиране, тъй като 
стойността на енергийните 
продукти, използвани в селското 
стопанство, горското стопанство и 
градинарството, представлява 
значителен дял от 
селскостопанските разходи, което на 
свой ред се отразява върху цената на 
крайния продукт.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) На всеки пет години и за първи 
път пет години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
следва да представя на Съвета доклад 
относно нейното прилагане, в който се 
разглеждат по-специално минималните 
нива на данъчно облагане, 
въздействието на иновациите и 

(36) На всеки пет години и за първи 
път пет години след влизането в сила на 
настоящата Директива Комисията 
следва да представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
нейното прилагане, в който се 
разглеждат по-специално дали 
минималните нива на данъчно облагане 
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технологичното развитие, по-конкретно 
по отношение на енергийната 
ефективност, използването на 
електроенергия в транспорта и 
обосновката за освобождаванията, 
намаленията и диференциранията, 
определени в настоящата директива. В 
доклада следва да се вземат предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, екологичните и 
социалните съображения, реалната 
стойност на минималните нива на 
данъчно облагане и съответните по-
широки цели на Договорите.

следва да бъдат увеличени или 
разширени с цел да отразят в по-
голяма степен съдържанието на 
въглерод и компонента, предизвикващ 
замърсяване на въздуха, на 
енергийните продукти, като се вземе 
предвид въздействието на схемата за 
търговия с емисии върху 
определянето на цените на 
въглеродните емисии и дали 
настоящата директива допринася 
достатъчно за осигуряването на 
съдържателно ценообразуване на 
въглеродните емисии, водещо до 
промяна в поведението,  
въздействието върху намаляването 
на емисиите на парникови газове, 
като се взема предвид съветът на 
Европейския научен консултативен 
съвет по изменението на климата, и 
се разглежда въздействието на 
иновациите и технологичното развитие, 
по-конкретно по отношение на 
енергийната ефективност, използването 
на източници на възобновяема енергия 
в транспорта, техния принос за 
намаляване на емисиите и 
обосновката за освобождаванията, 
намаленията и диференциранията, 
определени в настоящата директива. В 
доклада следва да се вземат предвид 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, екологичните и 
социалните съображения и 
съображенията относно 
биологичното разнообразие, реалната 
стойност на минималните нива на 
данъчно облагане и съответните по-
широки цели на Договорите.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 16 –  параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) с кодове по КН 2207, 2208 90 91 б) с кодове по КН 2207, 2208 90 91 
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и 2208 90 99, ако са предназначени за 
използване като гориво за отопление 
или моторно гориво и са освободени от 
хармонизирания акциз върху алкохола 
и алкохолните напитки в 
съответствие с член 27, параграф 1, 
буква a) или буква б) от Директива 
92/83/EО 35;

и 2208 90 99, ако са предназначени за 
използване като гориво за отопление 
или моторно гориво;

_________________
35 Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 
19 октомври 1992 г. за хармонизиране 
на структурата на акцизите върху 
алкохола и алкохолните напитки 
(OВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).

Обосновка

Код по КН 2207 включва както неденатуриран (2207 10), така и денатуриран 
(2207 20) етанол от земеделски произход, който може да се използва като гориво. 
Всичкият алкохол под 2208 90 91 или 2208 90 99 по определение на HS 2208 е 
неденатуриран.

Формулите за денатуриране, предвидени в Директива 92/83/ЕО, не са подходящи за 
използване като гориво.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 –  параграф 4 – алинеи 3a и 3б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата директива 
устойчиво биогориво е течно гориво, 
произведено от суровини, различни от 
изброените в част А от 
приложение IX към Директива (ЕС) 
2018/2001, и отговарящо на 
критериите за устойчивост и за 
намаление на емисиите на парникови 
газове от настоящата директива, 
според случая. 
За целите на настоящата директива 
устойчиво биогаз е газообразно гориво, 
произведено от суровини, различни от 
изброените в част А от 
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приложение IX към Директива (ЕС) 
2018/2001, и отговарящо на 
критериите за устойчивост и за 
намаление на емисиите на парникови 
газове от настоящата директива, 
според случая.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
До предоставянето на пазара на 
достъпни и практически 
осъществими алтернативи 
държавите членки могат да прилагат 
нулево ниво на данъчно облагане на 
енергийните продукти и 
електроенергията, използвани за 
селскостопански, градинарски или 
аквакултурни дейности, както и в 
горското стопанство.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може също така да 
възстановят на производителя част или 
цялата сума на данъка, платен от 
потребителя за електроенергията, 
произведена от посочените в настоящия 
параграф продукти.

Държавите членки може също така да 
възстановят на производителя, 
включително активни потребители, 
потребители на енергия от 
възобновяеми източници за собствени 
нужди, общности за възобновяема 
енергия и местни енергийни 
общности, част или цялата сума на 
данъка, платен от потребителя за 
електроенергията, произведена от 
посочените в настоящия параграф 
продукти.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) възобновяемите горива от 
небиологичен произход, устойчивите 
биогорива, течни горива от биомаса, 
биогаз от нови поколения и 
устойчивите продукти от нови 
поколения с кодове по КН 4401 и 4402;

г) възобновяемите горива от 
небиологичен произход, устойчивите 
биогорива, течни горива от биомаса, 
биогаз и устойчивите продукти с 
кодове по КН 38249955, 38249980, 
38249985, 38249986, 38249992 (с 
изключение на антикорозионни 
препарати, съдържащи амини като 
активни съставки, и сложни 
неорганични разтворители и 
разредители на лакове и подобни 
продукти), 38249993, 38249996 (с 
изключение на антикорозионни 
препарати, съдържащи амини като 
активни съставки, и сложни 
неорганични разтворители и 
разредители на лакове и подобни 
продукти), 38260010 и 38260090 за 
техните компоненти, произведени от 
биомаса 4401 и 4402;

Изменение 18

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) намалявания на нивото на 
данъчно облагане, но не под 
минимумите, посочени в таблици В и 
Г в приложение I, на енергийните 
продукти, които се използват за 
отопление, и на електроенергията, ако 
се използват за селскостопански, 
градинарски или аквакултурни дейности 
и в горското стопанство.

г) намалявания на нивото на 
данъчно облагане, което може, докато 
на пазара не се предоставят 
достъпни и практически 
осъществими алтернативи, да се 
занижи до нула, за категориите, 
изброени в таблици В и Г в приложение 
I, на енергийните продукти, които се 
използват за отопление, и на 
електроенергията, ако се използват за 
селскостопански, градинарски или 
аквакултурни дейности и в горското 
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стопанство.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продуктите с кодове по КН 2207, 
2208 90 91 и 2208 90 99, ако са 
предназначени за използване като 
гориво за отопление или моторно 
гориво и са освободени от 
хармонизирания акциз върху алкохола 
и алкохолните напитки в 
съответствие с член 27, параграф 1, 
буква а) или буква б) от Директива 
92/83/ЕИО42;;

б) продуктите с кодове по КН 2207, 
2208 90 91 и 2208 90 99, ако са 
предназначени за използване като 
гориво за отопление или моторно 
гориво;

_________________
42  Директива 92/83/ЕИО на Съвета 
от 19 октомври 1992 г. за 
хармонизиране на структурата на 
акцизите върху алкохола и 
алкохолните напитки (OВ L 316, 
31.10.1992 г., стр. 21).

Обосновка

Код по КН 2207 включва както неденатуриран (2207 10), така и денатуриран 
(2207 20) етанол от земеделски произход, който може да се използва като гориво. 
Всичкият алкохол под 2208 90 91 или 2208 90 99 по определение на HS 2208 е 
неденатуриран.

Формулите за денатуриране, предвидени в Директива 92/83/ЕО, не са подходящи за 
използване като гориво.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години и за първи път пет На всеки пет години и за първи път пет 
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години след 1 януари 2023 г. Комисията 
представя на Съвета доклад за 
прилагането на настоящата директива.

години след 1 януари 2023 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
настоящата директива.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В доклада на Комисията се разглеждат, 
наред с останалото, минималните нива 
на данъчно облагане, въздействието на 
иновациите и технологичното развитие, 
по-конкретно по отношение на 
енергийната ефективност, използването 
на електроенергия в транспорта и 
обосновката за освобождаванията, 
намаленията и диференциранията, 
определени в настоящата директива. В 
доклада се вземат предвид правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
екологичните и социалните 
съображения, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и съответните по-широки цели на 
Договорите.

В доклада на Комисията се разглеждат, 
наред с останалото, минималните нива 
на данъчно облагане, въздействието на 
иновациите и технологичното развитие, 
по-конкретно по отношение на 
енергийната ефективност, използването 
на възобновяеми енергийни източници 
в транспорта, техния принос за 
намаляване на емисиите и 
обосновката за освобождаванията, 
намаленията и диференциранията, 
определени в настоящата директива. В 
доклада се вземат предвид правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
екологичните и социалните 
съображения, реалната стойност на 
минималните нива на данъчно облагане 
и съответните по-широки цели на 
Договорите.

Изменение 22

Предложение за директива
Приложение І – таблица А

Текст, предложен от Комисията

Начало на 
преходния период 
(1.1.2023 г.)

Окончателна ставка след 
приключване на преходния 
период (1.1.2033 г.), преди 
индексация

Бензин 10,75 10,75
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Газьол 10,75 10,75

Керосин 10,75 10,75

Неустойчиви биогорива 10,75 10,75

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 7,17 10,75

Природен газ 7,17 10,75

Неустойчив биогаз 7,17 10,75

Невъзобновяеми горива 
от небиологичен 
произход

7,17 10,75

Устойчиви биогорива от 
хранителни и фуражни 
култури

5,38 10,75

Устойчив биогаз от 
хранителни и фуражни 
култури

5,38 10,75

Устойчиви биогорива 5,38 5,38

Устойчив биогаз 5,38 5,38

Нисковъглеродни горива 0,15 5,38

Възобновяеми горива от 
небиологичен произход 0,15 0,15

Устойчиви биогорива от 
нови поколения и 
устойчив биогаз от нови 
поколения

0,15 0,15

Изменение

Начало на 
преходния период 
(1.1.2023 г.)

Окончателна ставка след 
приключване на преходния 
период (1.1.2033 г.), преди 
индексация

Бензин 10,75 10,75

Газьол 10,75 10,75

Керосин 10,75 10,75

Неустойчиви биогорива 10,75 10,75

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 7,17 10,75

Природен газ 7,17 10,75

Неустойчив биогаз 7,17 10,75

Невъзобновяеми горива 
от небиологичен 

7,17 10,75

file:///C:/Users/zachaio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8761871.xlsx%23RANGE!_ftn2
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произход

Устойчиви биогорива 5,38 5,38

Устойчив биогаз 5,38 5,38

Нисковъглеродни горива 0,15 5,38

Възобновяеми горива от 
небиологичен произход 0,15 0,15

Устойчиви биогорива от 
нови поколения и 
устойчив биогаз от нови 
поколения

0,15 0,15

Изменение 23
Предложение за директива
Приложение І – таблица Б

Текст, предложен от Комисията

Начало на 
преходния период 
(1.1.2023 г.)

Окончателна ставка след 
приключване на преходния 
период (1.1.2033 г.), преди 
индексация

Газьол 0,9 0,9

Мазут 0,9 0,9

Керосин 0,9 0,9

Неустойчиви биогорива 0,9 0,9

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 0,6 0,9

Природен газ 0,6 0,9

Неустойчив биогаз 0,6 0,9

Невъзобновяеми горива 
от небиологичен 
произход

0,6 0,9

Устойчиви биогорива от 
хранителни и фуражни 
култури

0,45 0,9

Устойчив биогаз от 
хранителни и фуражни 
култури

0,45 0,9

Устойчиви биогорива 0,45 0,45

Устойчив биогаз 0,45 0,45
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Нисковъглеродни горива 0.15 0,45

Възобновяеми горива от 
небиологичен произход

0,15 0,15

Устойчиви биогорива от 
нови поколения и 
устойчив биогаз от нови 
поколения

0,15 0,15

Изменение

Начало на 
преходния период 
(1.1.2023 г.)

Окончателна ставка след 
приключване на преходния 
период (1.1.2033 г.), преди 
индексация

Газьол 0,9 0,9

Мазут 0,9 0,9

Керосин 0,9 0,9

Неустойчиви биогорива 0,9 0,9

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 0,6 0,9

Природен газ 0,6 0,9

Неустойчив биогаз 0,6 0,9

Невъзобновяеми горива 
от небиологичен 
произход

0,6 0,9

Устойчиви биогорива 0,45 0,45

Устойчив биогаз 0,45 0,45

Нисковъглеродни горива 0,15 0,45

Възобновяеми горива от 
небиологичен произход

0,15 0,15

Устойчиви биогорива от 
нови поколения и 
устойчив биогаз от нови 
поколения

0,15 0,15

Изменение 24

Предложение за директива
Приложение І – таблица В
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Текст, предложен от Комисията

Начало на 
преходния период 
(1.1.2023 г.)

Окончателна ставка след 
приключване на преходния 
период (1.1.2033 г.), преди 
индексация

Газьол 0,9 0,9

Мазут 0,9 0,9

Керосин 0,9 0,9

Въглища и кокс 0,9 0,9

Неустойчиви течни 
горива от биомаса 0,9 0,9

Неустойчиви твърди 
продукти, включени в 
кодове по КН 4401 и 4402

0,9 0,9

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 0,6 0,9

Природен газ 0,6 0,9

Неустойчив биогаз 0,6 0,9

Невъзобновяеми горива 
от небиологичен 
произход

0,6 0,9

Устойчиви течни горива 
от биомаса, от 
хранителни и фуражни 
култури

0,45 0,9

Устойчив биогаз от 
хранителни и фуражни 
култури

0,45 0,9

Устойчиви биогорива 0,45 0,45

Устойчив биогаз 0,45 0,45

Устойчиви твърди 
продукти, включени в 
кодове по КН 4401 и 4402

0,45 0,45

Нисковъглеродни горива 0,15 0,45

Възобновяеми горива от 
небиологичен произход 0,15 0,15

Устойчиви течни горива 
от биомаса, от нови 
поколения, устойчив 
биогаз от нови поколения 

0,15 0,15
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и устойчиви продукти, 
включени в кодове по КН 
4401 и 4402, от нови 
поколения

Изменение

Газьол 0,9 0,9

Мазут 0,9 0,9

Керосин 0,9 0,9

Въглища и кокс 0,9 0,9

Неустойчиви течни 
горива от биомаса 0,9 0,9

Неустойчиви твърди 
продукти, включени в 
кодове по КН 4401 и 4402

0,9 0,9

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 0,6 0,9

Природен газ 0,6 0,9

Неустойчив биогаз 0,6 0,9

Невъзобновяеми горива 
от небиологичен 
произход

0,6 0,9

Устойчиви биогорива 0,45 0,45

Устойчив биогаз 0,45 0,45

Устойчиви твърди 
продукти, включени в 
кодове по КН 4401 и 4402

0,45 0,45

Нисковъглеродни горива 0,15 0,45

Възобновяеми горива от 
небиологичен произход 0,15 0,15

Устойчиви течни горива 
от биомаса, от нови 
поколения, устойчив 
биогаз от нови поколения 
и устойчиви продукти, 
включени в кодове по КН 
4401 и 4402, от нови 
поколения

0,15 0,15
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