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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση 
διατάξεων οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 για το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας
(COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0677),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0433/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Όσον αφορά τις διατάξεις για την 
εισαγωγή και τον τόπο επιβολής του φόρου 
για τις παραδόσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, το ειδικό καθεστώς 
που προκύπτει από την οδηγία 2003/92/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες 

(2) Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, 
ο ΦΠΑ επί του φυσικού αερίου και της
ηλεκτρικής ενέργειας εισπράττεται στον 
τόπο της πραγματικής κατανάλωσης από 
τον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
κανόνες αποσοβούν οιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των κρατών μελών. Όσον αφορά τις 
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σχετικά με τον τόπο παράδοσης αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν εφαρμόζεται στις 
εισαγωγές και στις παραδόσεις φυσικού 
αερίου που πραγματοποιούνται μέσω 
αγωγών που δεν αποτελούν μέρος του 
συστήματος διανομής, και ιδίως των 
αγωγών αερίου του δικτύου μεταφοράς 
μέσω των οποίων πραγματοποιείται το 
σύνολο σχεδόν των διασυνοριακών 
πράξεων που αφορούν τους αγωγούς 
αερίου. Πρέπει λοιπόν να περιληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος 
οι εισαγωγές και οι παραδόσεις φυσικού 
αερίου που πραγματοποιούνται μέσω όλων 
των αγωγών αερίου.

διατάξεις για την εισαγωγή και τον τόπο 
επιβολής του φόρου για τις παραδόσεις
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
το ειδικό καθεστώς που προκύπτει από την 
οδηγία 2003/92/ΕΚ του Συμβουλίου της 
7ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση 
της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τους 
κανόνες σχετικά με τον τόπο παράδοσης 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
εφαρμόζεται στις εισαγωγές και στις 
παραδόσεις φυσικού αερίου που 
πραγματοποιούνται μέσω αγωγών που δεν 
αποτελούν μέρος του συστήματος 
διανομής, και ιδίως των αγωγών αερίου 
του δικτύου μεταφοράς μέσω των οποίων 
πραγματοποιείται το σύνολο σχεδόν των 
διασυνοριακών πράξεων που αφορούν 
τους αγωγούς αερίου. Αυτή η κατάσταση 
συνεπάγεται ότι το πεδίο εφαρμογής του 
ειδικού καθεστώτος περιορίζεται 
υπερβολικά επί του παρόντος και δεν 
ανταποκρίνεται στην οικονομική 
πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
ειδικού καθεστώτος οι εισαγωγές και οι 
παραδόσεις φυσικού αερίου που 
πραγματοποιούνται μέσω όλων των 
αγωγών αερίου. Περαιτέρω, είναι ανάγκη 
να υπάρξει σαφήνεια προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή και 
ερμηνεία της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σε 
όλη την Κοινότητα, σύμφωνα με τους 
ορισμούς που καθορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 
σχετικά με κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά στο φυσικό αέριο1, όπου 
περιλαμβάνονται κοινοί ορισμοί της 
μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών, 
καθώς και της διανομής του.
_____________
1 ΕΕ L 176, 15.7.2003, σελ. 57.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Εξάλλου, επί του παρόντος το ειδικό 
αυτό καθεστώς δεν εφαρμόζεται στις 
εισαγωγές και τις παραδόσεις φυσικού 
αερίου που πραγματοποιούνται μέσω 
δεξαμενοπλοίων φυσικού αερίου, ενώ το 
αέριο αυτό, όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά του, είναι πανομοιότυπο 
με εκείνο που εισάγεται ή παραδίδεται 
μέσω αγωγών αερίου και προορίζεται, 
μετά την επαναεριοποίηση, να μεταφερθεί 
εντός των αγωγών αερίου. Πρέπει λοιπόν 
να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
ειδικού καθεστώτος οι εισαγωγές και οι 
παραδόσεις φυσικού αερίου που 
πραγματοποιούνται μέσω δεξαμενοπλοίων 
φυσικού αερίου.

(3) Εξάλλου, επί του παρόντος το ειδικό 
αυτό καθεστώς δεν εφαρμόζεται στις 
εισαγωγές και τις παραδόσεις φυσικού 
αερίου που πραγματοποιούνται μέσω 
δεξαμενοπλοίων φυσικού αερίου, ενώ το 
αέριο αυτό, όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά του, είναι πανομοιότυπο 
με εκείνο που εισάγεται ή παραδίδεται 
μέσω αγωγών αερίου και προορίζεται, 
μετά την επαναεριοποίηση, να μεταφερθεί 
εντός των αγωγών αερίου. Πρέπει λοιπόν 
να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 
ειδικού καθεστώτος οι εισαγωγές και οι 
παραδόσεις φυσικού αερίου από αγωγό σε 
αγωγό που πραγματοποιούνται μέσω 
δεξαμενοπλοίων φυσικού αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα πρώτα διασυνοριακά δίκτυα 
θέρμανσης ή ψύξης έχουν ήδη τεθεί σε 
λειτουργία. Τα θέματα της παράδοσης ή 
της εισαγωγής θερμότητας ή ψύξης 
τίθενται υπό τους ίδιους όρους που 
ισχύουν και για την παράδοση ή εισαγωγή 

(4) Τα πρώτα διασυνοριακά δίκτυα 
θέρμανσης ή ψύξης έχουν ήδη τεθεί σε 
λειτουργία. Τα θέματα της παράδοσης ή 
της εισαγωγής θερμότητας ή ψύξης 
τίθενται υπό τους ίδιους όρους που 
ισχύουν και για την παράδοση ή εισαγωγή 
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φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
ισχύοντες κανόνες διασφαλίζουν ήδη, για 
το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική 
ενέργεια, την είσπραξη του ΦΠΑ στον 
τόπο όπου καταναλώνονται πραγματικά 
από τον αποκτώντα. Έτσι αποφεύγεται 
κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν 
να εφαρμοστεί για τη θέρμανση και την 
ψύξη το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζεται 
για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική 
ενέργεια.

φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί για τη 
θέρμανση και την ψύξη το ίδιο καθεστώς 
που εφαρμόζεται για το φυσικό αέριο και 
την ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να επαναδιατυπωθεί η αρχή του ειδικού καθεστώτος εφόσον αυτό έχει 
αποσαφηνιστεί επαρκώς στην προηγούμενη παράγραφο.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κτηθείσα εμπειρία από την πρόσφατη 
εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας, στο 
πλαίσιο της οποίας ανατέθηκε στην 
Επιτροπή να αποφασίσει εάν υπάρχει 
κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική 
ενέργεια και στην αστική θέρμανση, 
απέδειξε τον ξεπερασμένο και περιττό 
χαρακτήρα της. Πράγματι, οι κανόνες 
προσδιορισμού του τόπου επιβολής του 
φόρου διασφαλίζουν την είσπραξη του 
ΦΠΑ στον τόπο της πραγματικής 
κατανάλωσης από τον πελάτη του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και του ψύχους. Με τους 
κανόνες αυτούς αποφεύγεται λοιπόν κάθε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
κρατών μελών. Ωστόσο, εξακολουθεί να 
είναι σημαντική η διασφάλιση επαρκούς 

(6) Η κτηθείσα εμπειρία από την πρόσφατη 
εφαρμογή της διαδικασίας που ορίζεται 
στο άρθρο 102 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
στο πλαίσιο της οποίας ανατέθηκε στην 
Επιτροπή να αποφασίσει εάν υπάρχει 
κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική 
ενέργεια και στην αστική θέρμανση, 
απέδειξε τον ξεπερασμένο και περιττό 
χαρακτήρα της. Πράγματι, οι κανόνες 
προσδιορισμού του τόπου επιβολής του 
φόρου διασφαλίζουν την είσπραξη του 
ΦΠΑ στον τόπο της πραγματικής 
κατανάλωσης από τον πελάτη του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και του ψύχους, γεγονός που 
καθιστά το συντελεστή του ΦΠΑ 
ουδέτερο. Με τους κανόνες αυτούς 
αποφεύγεται λοιπόν κάθε στρέβλωση του 
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πληροφόρησης της Επιτροπής και των 
λοιπών κρατών μελών για κάθε περίπτωση 
εφαρμογής μειωμένου συντελεστή από τα 
κράτη μέλη στον ιδιαίτερα ευαίσθητο 
αυτόν τομέα. Κατά συνέπεια, απαιτείται 
διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης 
με την Επιτροπή ΦΠΑ.

ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών. 
Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι σημαντική η 
διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης της 
Επιτροπής και των λοιπών κρατών μελών 
για κάθε περίπτωση εφαρμογής μειωμένου 
συντελεστή από τα κράτη μέλη στον 
ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτόν τομέα. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται διαδικασία 
προηγούμενης διαβούλευσης με την 
Επιτροπή ΦΠΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι κοινές επιχειρήσεις και οι άλλες 
υποδομές που δημιουργούνται δυνάμει του 
άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ 
επιφορτίζονται με την εφαρμογή 
κοινοτικών πολιτικών. Για να 
αποφευχθούν οι συνέπειες μιας 
φορολόγησης που αποβαίνει προς όφελος 
του κράτους μέλους όπου οφείλεται ο 
φόρος αλλά σε βάρος των λοιπών κρατών 
μελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
πρέπει να χορηγηθεί στις κοινές 
επιχειρήσεις που ιδρύονται από τις 
Κοινότητες, διαθέτουν νομική 
προσωπικότητα και λαμβάνουν πράγματι 
επιχορηγήσεις από τον γενικό 
προϋπολογισμό δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, του 
Συμβουλίου, της 25 Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απαλλαγή 
από τον ΦΠΑ για τις αγορές τους που 
πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενο 

(7) Οι κοινές επιχειρήσεις και οι άλλες 
υποδομές που δημιουργούνται δυνάμει του 
άρθρου 171 της συνθήκης ΕΚ 
επιφορτίζονται με την εφαρμογή 
κοινοτικών πολιτικών. Για να 
αποφευχθούν οι συνέπειες μιας 
φορολόγησης που αποβαίνει προς όφελος 
του κράτους μέλους όπου οφείλεται ο 
φόρος αλλά σε βάρος των λοιπών κρατών 
μελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
πρέπει να χορηγηθεί στις κοινές 
επιχειρήσεις που ιδρύονται από τις 
Κοινότητες, διαθέτουν νομική 
προσωπικότητα και λαμβάνουν πράγματι 
επιχορηγήσεις από τον γενικό 
προϋπολογισμό δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, του 
Συμβουλίου, της 25 Ιουνίου 2002, για τη 
θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απαλλαγή 
από τον ΦΠΑ για τις αγορές τους που 
πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενο 
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στάδιο. στάδιο, υπό τον όρο ότι δεν ασκούν καμία 
οικονομική δραστηριότητα με την έννοια 
του άρθρου 9, παράγραφος 1 της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
εφαρμοστεί ο εν λόγω κανόνας στα 
ακίνητα αγαθά που παραδίδονται στον
υποκείμενο στο φόρο και στις σημαντικές 
υπηρεσίες που συνδέονται με τα εν λόγω 
αγαθά που του έχουν παρασχεθεί. 
Πράγματι, οι καταστάσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν τις πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη αφενός 
της αξίας και της διάρκειας του ωφέλιμου 
βίου των αγαθών αυτών και αφετέρου του 
γεγονότος ότι η μικτή χρήση του τύπου 
αυτού αγαθών είναι συνηθισμένη στην 
πράξη.

(10) Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
εφαρμοστεί ο εν λόγω κανόνας στα 
ακίνητα αγαθά που παραδίδονται στον 
υποκείμενο στο φόρο και στις σημαντικές 
υπηρεσίες που συνδέονται με τα εν λόγω 
αγαθά που του έχουν παρασχεθεί, τα 
οποία, λόγω της οικονομικής τους αξίας, 
μπορούν να εξομοιωθούν με την 
απόκτηση ακίνητης περιουσίας. 
Πράγματι, οι καταστάσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν τις πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη αφενός 
της αξίας και της διάρκειας του ωφέλιμου 
βίου των αγαθών αυτών και αφετέρου του 
γεγονότος ότι η μικτή χρήση του τύπου 
αυτού αγαθών είναι συνηθισμένη στην 
πράξη. Αντιθέτως, επιδιορθώσεις ή 
βελτιώσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες, 
εκ φύσεως, είναι περιορισμένης 
οικονομικής σημασίας, θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας Οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή γι’ αυτή τη διάταξη («απόκτηση, οικοδόμηση, 
ανακαίνιση ή ουσιαστική μετατροπή ακινήτου αγαθού») δεν εξαιρεί σαφώς από το πεδίο 
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εφαρμογής τις απλές επιδιορθώσεις ή βελτιώσεις που, λόγω του χαρακτήρα τους, έχουν 
περιορισμένη οικονομική σημασία.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Τίτλος V - Κεφάλαιο 1 - Τμήμα 4 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στον Τίτλο V, Κεφάλαιο 1, Τμήμα 4, 
ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής;
«Παράδοση αγαθών μέσω δικτύων 
μεταφοράς ή διανομής»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 38, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση παράδοσης αερίου 
μέσω αγωγών ή από δεξαμενόπλοιο 
φυσικού αερίου, ή της παράδοσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή 
ψύχους από τα δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης 
σε μεταπωλητή υποκείμενο στο φόρο, ως 
τόπος της παράδοσης θεωρείται ο τόπος 
όπου ο υποκείμενος στον φόρο 
μεταπωλητής έχει την έδρα της 
οικονομικής δραστηριότητάς του ή τη 
μόνιμη εγκατάστασή του για την οποία 
παραδίδονται τα αγαθά ή, σε περίπτωση 
έλλειψης έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ο 
τόπος όπου έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη 

1. Στην περίπτωση παράδοσης αερίου 
μέσω αγωγών ή από δεξαμενόπλοιο 
φυσικού αερίου που μεταφέρει φυσικό 
αέριο από αγωγό σε αγωγό, ή της 
παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερμότητας ή ψύχους από τα δίκτυα 
θέρμανσης ή ψύξης σε μεταπωλητή 
υποκείμενο στο φόρο, ως τόπος της 
παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου ο 
υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής έχει 
την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς 
του ή τη μόνιμη εγκατάστασή του για την 
οποία παραδίδονται τα αγαθά ή, σε 
περίπτωση έλλειψης έδρας ή μόνιμης 



PE402.762v01-00 12/17 PR\711559EL.doc

EL

συνήθη διαμονή του. εγκατάστασης, ο τόπος όπου έχει τη 
μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 39, υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω 
αγωγών ή δεξαμενοπλοίων φυσικού 
αερίου, ή παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας 
ή θερμότητας ή ψύχους, εάν η παράδοση 
αυτή δεν καλύπτεται από το άρθρο 38, ως 
τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος 
πραγματικής χρησιμοποίησης και 
κατανάλωσης των αγαθών από τον 
αποκτώντα.

Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω 
αγωγών ή δεξαμενοπλοίων φυσικού αερίου
που μεταφέρουν φυσικό αέριο από αγωγό 
σε αγωγό, ή παράδοσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ή θερμότητας ή ψύχους, εάν η 
παράδοση αυτή δεν καλύπτεται από το 
άρθρο 38, ως τόπος παράδοσης θεωρείται 
ο τόπος πραγματικής χρησιμοποίησης και 
κατανάλωσης των αγαθών από τον 
αποκτώντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του στόχου και του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 168α (νέο), υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση απόκτησης, οικοδόμησης, 
ανακαίνισης ή ουσιαστικής μετατροπής 
ακινήτου αγαθού, η αρχική άσκηση του 

Στην περίπτωση απόκτησης, οικοδόμησης, 
ανακαίνισης ή ουσιαστικής μετατροπής 
ακινήτου αγαθού, η αρχική άσκηση του 
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δικαιώματος έκπτωσης που γεννάται τη 
στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται 
απαιτητός περιορίζεται στην αναλογία της 
πραγματικής χρήσης του για πράξεις που 
δημιουργούν δικαίωμα έκπτωσης.

δικαιώματος έκπτωσης που γεννάται τη 
στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται 
απαιτητός περιορίζεται στην αναλογία της 
πραγματικής χρήσης του για πράξεις που 
δημιουργούν δικαίωμα έκπτωσης. 
Επιδιορθώσεις ή βελτιώσεις ήσσονος 
σημασίας εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή γι’ αυτή τη διάταξη («απόκτηση, οικοδόμηση, 
ανακαίνιση ή ουσιαστική μετατροπή ακινήτου αγαθού») δεν εξαιρεί σαφώς από το πεδίο 
εφαρμογής τις απλές επιδιορθώσεις ή βελτιώσεις που, λόγω του χαρακτήρα τους, έχουν 
περιορισμένη οικονομική σημασία.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό της πρότασης

Με αυτή την πρόταση η Επιτροπή προτίθεται να καθιερώσει ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις 
σε πέντε χωριστούς τομείς της Οδηγίας 2006/112 («η Οδηγία ΦΠΑ»), ως εξής:

• διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για την παράδοση
φυσικού αερίου, θερμότητας και ψύξης·

• απλούστευση της διαδικασίας με την καθιέρωση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για το 
φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και την θέρμανση για τις αστικές περιοχές·

• διευκρίνιση του καθεστώτος ΦΠΑ των κοινών επιχειρήσεων που ιδρύονται σύμφωνα 
με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ·

• ενσωμάτωση στο κείμενο της Οδηγίας ΦΠΑ ορισμένων εξαιρέσεων που 
συμπεριλαμβάνονται στις συνθήκες ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας·

• διευκρίνιση της διάταξης σχετικά με το δικαίωμα αφαίρεσης του ΦΠΑ σε περίπτωση 
απόκτησης, οικοδόμησης, ανακαίνισης ή ουσιαστικής μεταρρύθμισης ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων.

Η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο θεωρούνται ως αγαθά για την περίπτωση του 
ΦΠΑ. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος της 
παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
φορολόγηση ή η μη φορολόγηση για να επιτευχθεί μια γνήσια εσωτερική αγορά ελεύθερη 
από φραγμούς που οφείλονται στο καθεστώς του ΦΠΑ, αποφασίστηκε ότι ο τόπος 
παράδοσης φυσικού αερίου μέσω δικτύων «διανομής» φυσικού αερίου θα είναι ο τόπος όπου 
ο πελάτης του φυσικού αερίου έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του. Αποφασίστηκε επίσης 
ότι η παράδοση φυσικού αερίου στο τελικό στάδιο, δηλαδή από τους εμπόρους και τους 
διανομείς στον τελικό καταναλωτή θα φορολογείται στον τόπο όπου ο πελάτης πραγματικά 
χρησιμοποιεί και καταναλίσκει τα αγαθά.

Ωστόσο, με τον περιορισμό της εφαρμογής τους στα «δίκτυα διανομής», οι 
χρησιμοποιούμενοι τεχνικοί όροι άφησαν εκτός του πεδίου εφαρμογής του ειδικού 
καθεστώτος ΦΠΑ την παράδοση φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Σε πρακτικούς όρους, αυτό 
σημαίνει ότι όλες σχεδόν οι διασυνοριακές συναλλαγές εμπίπτουν, επί του παρόντος, εκτός 
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, το οποίο θεσπίσθηκε ακριβώς για την εξάλειψη των 
στρεβλώσεων που θα μπορούσαν να αναφύονται στο πλαίσιο των διασυνοριακών 
παραδόσεων. Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το πνεύμα της Οδηγίας ΦΠΑ, αλλά 
όχι το γράμμα, και συμπεριλαμβάνουν την παράδοση φυσικού αερίου μέσω αγωγών στο 
πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Αυτή η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική 
και απαιτεί διευκρινιστική παρέμβαση εκ μέρους του νομοθέτη έτσι ώστε να υπάρξει νομική 
ασφάλεια για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις φορολογικές αρχές.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για την παράδοση φυσικού 
αερίου δεν εφαρμόζεται, επί του παρόντος, και στην περίπτωση εισαγωγών και παραδόσεων 
φυσικού αερίου μέσω δεξαμενοπλοίων, παρόλο που αυτό το αέριο είναι ταυτόσημο, ως προς 
τα χαρακτηριστικά του, με εκείνο που εισάγεται ή παραδίδεται μέσω αγωγών. Επομένως, η 
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διαφορά ως προς τη μεταχείριση δεν δικαιολογείται.

Επιπλέον, τα πρώτα διασυνοριακά δίκτυα θέρμανσης και ψύξης έχουν ήδη αρχίσει τη 
λειτουργία τους και τα ίδια προβλήματα που αναφύονται σε σχέση με το φυσικό αέριο 
(δηλαδή, ένα αγαθό για το οποίο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος παράδοσης) 
αναφύονται επίσης και ως προς τη θέρμανση και την ψύξη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
προτείνει η προσφορά θερμότητας και ψύξης μέσω δικτύων να τυγχάνει της ίδιας 
μεταχείρισης με το φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 102 της Οδηγίας ΦΠΑ, όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να 
εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην παράδοση φυσικού αερίου, ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέρμανσης για αστικές περιοχές και ψύξης, θα πρέπει να επιδιώξει τη συναίνεση 
της Επιτροπής, η οποία πρέπει να προσδιορίσει εάν υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για την παράδοση φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης για αστικές περιοχές και ψύξης, στο βαθμό που ο τόπος 
φορολόγησης θα είναι ο τόπος όπου τα εν λόγω αγαθά προσφέρονται στους πελάτες τους, δεν 
θα υπάρχουν διασυνοριακά θέματα που να προκαλούν ανησυχία σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Οι κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ
χρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και επωφελούνται από εξαιρέσεις σχετικά με την 
καταβολή ΦΠΑ. Το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένες και όπου πραγματοποιείται 
ένας σημαντικός αριθμός αγορών επωφελείται από τον μη ανακτήσιμο ΦΠΑ, ενώ όλα τα 
κράτη μέλη, μέσω της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση αυτών των κοινών επιχειρήσεων. Αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, 
δημιουργεί μια ανισόρροπη κατάσταση υπέρ των κρατών μελών όπου αυτές οι κοινές 
επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες. Η Επιτροπή προτείνει να αποσαφηνιστεί το σχετικό 
καθεστώς και οι κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης 
ΕΚ να θεωρούνται ως «διεθνείς οργανισμοί», με την έννοια του άρθρου 151, παράγραφος 1, 
β) της Οδηγίας ΦΠΑ.

Ως γενικός κανόνας, η Οδηγία ΦΠΑ προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να 
αφαιρούν τον ΦΠΑ στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες επί των οποίων ο ΦΠΑ έχει 
καταβληθεί ή είναι καταβλητέος χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια συναλλαγών που 
δικαιολογούν αυτή την αφαίρεση. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης για την απόκτηση 
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται συγχρόνως για επιχειρηματικούς 
και μη επιχειρηματικούς σκοπούς έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν εξασφαλίζεται 
πλέον η ισότιμη μεταχείριση όλων των φορολογουμένων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, για να 
αποσαφηνιστεί η εν λόγω διάταξη, ορίζει ότι η αρχική άσκηση του δικαιώματος της 
αφαίρεσης του ΦΠΑ στην περίπτωση απόκτησης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, η οποία 
χρησιμοποιείται συγχρόνως για επιχειρηματικούς και μη επιχειρηματικούς σκοπούς, θα 
περιορίζεται στην αναλογία της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων για όντως 
επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η γνώμη του εισηγητή

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής ως θετικό βήμα με σκοπό τη 
διασάφηση του θέματος και τη νομική ασφάλεια τόσο των φορολογουμένων όσο και των 
διοικητικών αρχών, εξασφαλίζοντας συγχρόνως περισσότερο ισορροπημένη εφαρμογή της 
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αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής υποστηρίζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής.

Ωστόσο, ο εισηγητής επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του νομοθέτη σε ορισμένα σημεία 
που χρειάζονται, κατά τη γνώμη του, να διευκρινιστούν περαιτέρω στην παρούσα πρόταση:

• Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής του ειδικούς καθεστώτος ΦΠΑ για την παράδοση 
φυσικού αερίου, θέρμανσης και ψύξης

Ο εισηγητής θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος η πρόταση να μην αποσαφηνίζει επαρκώς το πεδίο 
εφαρμογής του μέτρου. Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή του νομοθέτη στο γεγονός ότι η 
απλή αντικατάσταση στα άρθρα 38 και 39 της Οδηγίας ΦΠΑ του όρου «παράδοση αερίου 
μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου» από τον όρο «παράδοση αερίου μέσω αγωγού 
ή δεξαμενοπλοίου για τη μεταφορά φυσικού αερίου» δεν καταργεί τελείως την ασάφεια του 
κειμένου.

Επιπλέον, αν και αλλάζουν οι όροι στις σχετικές διατάξεις, ο τίτλος του Τμήματος ΙV του 
Κεφαλαίου 1 του Τίτλου V όπου περιλαμβάνονται οι εν λόγω διατάξεις, παραμένει 
αμετάβλητος («παράδοση αγαθών μέσω συστημάτων διανομής»). Τέλος, προκειμένου να 
διασκεδαστούν οι ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την κάλυψη στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης διατύπωσης, ο εισηγητής προτείνει να διευκρινιστεί ο όρος «μεταφορά από 
δεξαμενόπλοιο» με την προσθήκη «από αγωγό σε αγωγό». Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
επωφεληθεί της ευκαιρίας και να καταργήσει κάθε ασάφεια στο τελικό κείμενο. Κατά 
συνέπεια, είναι ενδεδειγμένο:

• να συμπεριληφθεί διασταυρούμενη παραπομπή στην Οδηγία 2003/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά στον τομέα του φυσικού αερίου και να 
καταργηθεί η Οδηγία 98/30/ΕΚ, η οποία συμπεριλαμβάνει κοινούς ορισμούς 
μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών και διανομής αερίου·

• να τροποποιηθεί ο τίτλος του Τμήματος ΙV του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου V της Οδηγίας 
ΦΠΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι καλύπτεται η παράδοση φυσικού αερίου μέσω 
δικτύων μεταφοράς ή διανομής·

• να προσδιοριστεί ότι με την «μεταφορά από δεξαμενόπλοια» εννοείται ότι γίνεται από 
αγωγό σε αγωγό.

• Διευκρίνιση του κανόνα σχετικά με το δικαίωμα αφαίρεσης του ΦΠΑ σε περίπτωση 
απόκτησης, οικοδόμησης, ανακαίνισης ή ουσιαστικής μεταρρύθμισης ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων

Ο εισηγητής φρονεί ότι η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή για αυτή τη διάταξη 
(«απόκτηση, οικοδόμηση, ανακαίνιση ή ουσιαστική μεταρρύθμιση ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείων») δεν αποκλείει με σαφή τρόπο από το πεδίο εφαρμογής τις επιδιορθώσεις ή 
βελτιώσεις ήσσονος σημασίας που, ως εκ της φύσεώς τους, είναι περιορισμένης χρονικής 
σημασίας. Κατά τη γνώμη του εισηγητή, αυτή η διάταξη δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
πρόσθετες διοικητικές και γραφειοκρατικές απαιτήσεις που μπορούν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει να 
διευκρινιστεί αυτό το θέμα με το τροποποιηθέν κείμενο.
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