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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση τροποποίησης της οδηγίας που τροποποιεί το κοινοτικό πλαίσιο 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα.

Πράγματι, τροποποιείται το καθεστώς φορολόγησης της ενέργειας που χρησιμοποιείται στον 
αγροτικό τομέα. Παρά το γεγονός ότι διατηρείται η επιλογή που παρεσχέθη στα κράτη μέλη 
να εισαγάγουν φορολογικές εξαιρέσεις ( μέχρι και της εφαρμογής μηδενικής φορολόγησης) ή 
μειώσεις όπως αυτές της ισχύουσας οδηγίας, η δυνατότητα αυτή συνδέεται αποκλειστικώς με 
την ενεργειακή συνιστώσα και την ικανοποίηση απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 
15.3). Η παροχή της δυνατότητας να μειώνεται η φορολόγηση του πετρελαίου γεωργικής 
χρήσης στην σημερινή συγκυρία του περιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και της 
αύξησης του πάγιου κόστους παραγωγής (όπου τα ενεργειακά κόστη λόγω της αύξησης της 
τιμής του πετρελαίου και του ενεργειακού κόστους μπορούν να φθάσουν μέχρι και το 30% 
του πάγιου κόστους) είναι μία καλή είδηση για την βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών 
εκμεταλλεύσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εκτός της 
χρησιμοποίησης πετρελαίου για τα γεωργικά μηχανήματα. Παρά ταύτα, εάν τα φορολογικά 
αυτά πλεονεκτήματα εξαρτηθούν από πολιτικές ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την μείωση 
του πάγιου κόστους παραγωγής, πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα και να ενσωματωθούν σε 
κρατικές στρατηγικές, οι οποίες πρέπει να σχεδιασθούν σε συνεργασία με τον τομέα και οι 
οποίες να εκτείνονται σε αρκετό βάθος χρόνου, ώστε να μην επιβαρύνουν ακόμη 
περισσότερο την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών μας, οι οποίοι επιβαρύνονται ήδη 
αρκετά από τις εγκάρσιες πολιτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μας.

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2003/96 περιλαμβάνει μία ελάφρυνση της φορολογίας 
που συνδέεται με το CO2 σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι θεωρείται ότι υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος να επιτρέπουν την διαρροή άνθρακα κατά το άρθρο 10, παράγραφος 13 της οδηγίας 
2003/87, τομείς μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η γεωργία. Ήδη στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με "τον χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050" είχαν αναγνωρισθεί οι κίνδυνοι διαρροής άνθρακα στην 
γεωργία, οπότε επείγει να ζητηθεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει εκ παραλλήλου με την 
οδηγία 2003/96 και την οδηγία 2003/87 εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των έξη μηνών 
από της ενάρξεως ισχύος της ΟΕΦ, περιλαμβάνοντας την γεωργία στους τομείς που θα 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την φορολογική ελάφρυνση προκειμένου να
εξασφαλισθεί ότι, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή στο σημείο 3.2 της ανακοίνωσής της επί της 
προτάσεως αυτής, όλοι οι τομείς ή οι επί μέρους τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε διαρροή 
άνθρακα θα έχουν την αυτή φορολογική μεταχείριση στο πλαίσιο της ΟΕΦ.

Η πρόταση τροποποίησης της ΟΕΦ βελτιώνει την φορολογική μεταχείριση της βιομάζας, 
στον βαθμό που η ικανότητά της για παραγωγή ενέργειας είναι μικρότερη από τον όγκο της, 
πράγμα που θέτει τέρμα στην μεροληπτική της φορολόγηση σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. 
Το γεγονός αυτό είναι αρκετό ώστε να ζητηθεί η αναγνώριση του σημαντικότερου ρόλου που 
πρέπει να διαδραματίσει η βιομάζα στο επίπεδο των ενεργειακών μιγμάτων των κρατών 
μελών, όχι μόνον επειδή πρόκειται για μη ορυκτή μορφή ενέργειας, αλλά και διότι η 
παραγωγή της λειτουργεί επίσης όπως ένας αγωγός άνθρακα. Από την άποψη της 
φορολόγησης, ακόμη και εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΟΕΦ, είναι απαραίτητο να ζητηθεί 



PE469.986v01-00 4/10 PA\874681EL.doc

EL

η εναρμόνιση των πολύ διαφορετικών ποσοστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη 
μέλη για την βιομάζα (ιδιαίτερα σε όμορα κράτη) για την αποφυγή "συνοριακών 
επιπτώσεων" κατά την ανάπτυξη της βιομάζας μεταξύ διάφορων περιφερειών ή χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ο εισηγητής ζητεί να περιληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θεσμικά όργανα που 
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την εφαρμογή της ΟΕΦ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εντός πενταετίας από της ενάρξεως ισχύος της οδηγίας και αξιολογεί θετικά τον καθορισμό 
μεταβατικής περιόδου μέχρι το 2023 για την συνολική εφαρμογή των αλλαγών που 
εισάγονται με την παρούσα οδηγία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, 
ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες 
καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις 
επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό 
συντελεστή φορολογίας. Η ανάλυση της εν 
λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε 
ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής 
κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της 
αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς 
στόχους της Ένωσης εκτός και αν 
συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Όσον 
αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των 
οικείων κλάδων πρέπει να ευθυγραμμιστεί 
με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους 
βιομηχανικούς κλάδους.

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, 
ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες 
καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις 
επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό 
συντελεστή φορολογίας, με στόχο την 
οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών 
αυτών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ήδη 
επιβαρύνονται από τις αυξημένες 
απαιτήσεις στον κοινωνικό, φυτο-
υγειονομικό και περιβαλλοντικό τομέα, οι 
οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από την 
αγορά. Παρά ταύτα, μία ανάλυση της εν 
λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε 
ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής 
κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της 
αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς 
στόχους της Ένωσης εκτός και αν 
συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης, 
προκαλώντας ταυτοχρόνως 
μεσοπρόθεσμα μείωση του πάγιου 
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κόστους παραγωγής στους τομείς αυτούς.
Η βελτίωση αυτή της ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να εννοηθεί στην 
διάρκεια ενός αρκετά μεγάλου κύκλου 
ετών και να αποτελεί αντικείμενο 
σχεδιασμού και ελέγχου από δημόσιους 
οργανισμούς. Όσον αφορά την φορολογία 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα 
η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
της δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα, καθώς και ο κίνδυνος διαρροής 
του άνθρακα του καθενός από τους
ανωτέρω τομείς και επί μέρους τομείς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αγρότες υπόκεινται ήδη σε μία σειρά απαιτήσεων προκειμένου να συμβιβασθεί η παραγωγή 
με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, από μηχανισμούς ελέγχου και επιβολής κυρώσεων που 
συνδέονται με τους κανόνες της ΚΑΠ και, εκτός αυτού, επιβαρύνονται με την αύξηση των τιμών 
του πετρελαίου γεωργικής χρήσης. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, υποστηρίζουμε μέτρα για την προώθηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας, από την στιγμή που αυτό δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα των καλλιεργειών τους 
και λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εργάζονται οι αγρότες.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Επισημαίνοντας ότι η βιομάζα 
αποτελεί στρατηγικό τομέα τόσο για την 
διαμόρφωση των μελλοντικών 
ενεργειακών μιγμάτων των κρατών 
μελών, όσο και για την χάραξη των 
στρατηγικών για μία κοινωνία με χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών στον 
βαθμό που παραγωγή της λειτουργεί ως 
δεξαμενή άνθρακα, είναι απαραίτητο το 
σύνολο των κρατών μελών να επιβάλει 
μία ανάλογη γενική φορολογία, 
περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ, 
δεδομένων των ενδεχόμενων κινδύνων να 
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εμφανισθεί «το φαινόμενο των συνόρων» 
μεταξύ των κρατών μελών ή ακόμη η 
άνιση ανάπτυξη της βιομάζας μεταξύ 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής φορολογίας της βιομάζας εν 
σχέσει προς άλλα ενεργειακά προϊόντα όσον αφορά το θερμικό δυναμικό της. Παρά ταύτα, το 
καθένα από τα διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζει πολύ διαφορετικά ποσοστά ΦΠΑ επί της 
βιομάζας. Ορισμένα κράτη εφαρμόζουν μειωμένο ή πολύ μειωμένο ποσοστό, άλλα ένα γενικό 
ποσοστό· αυτό προκαλεί τεράστιες διαφορές οι οποίες ενδέχεται να προκαλούν «το φαινόμενο 
των συνόρων» κατά την χρήση της βιομάζας, πράγμα το οποίο μπορεί να περιορίσει το 
δυναμικό τους στο πλαίσιο των ενεργειακών μιγμάτων των κρατών μελών.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη 
μέλη να ευνοήσουν σε φορολογικό 
επίπεδο την κατανάλωση βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς. Η Επιτροπή πρέπει να 
παραχωρήσει την μέγιστη προτεραιότητα 
στην έρευνα των βιοκαυσίμων δεύτερης 
γενιάς με σκοπό την βελτίωση της 
απόδοσης και του πραγματικού τους 
κόστους, καθώς και την ουσιαστική 
αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας 
και ανάπτυξης.

Or. es
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος 
του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης 
της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των 
δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων 
της καινοτομίας και των τεχνολογικών 
εξελίξεων και την αιτιολόγηση των 
φοροαπαλλαγών και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
περιλαμβανομένου του καυσίμου που 
χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και 
τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος 
του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης 
της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των 
δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων 
της καινοτομίας και των τεχνολογικών 
εξελίξεων και την αιτιολόγηση των 
φοροαπαλλαγών και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
περιλαμβανομένου του καυσίμου που 
χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και 
τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων. Η Επιτροπή 
θα εξετάσει ειδικότερα τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα στον γεωργικό τομέα 
και, ενδεχομένως, εντός μέγιστης 
προθεσμίας έξη μηνών από της ενάρξεως 
της ισχύος της παρούσης οδηγίας, θα 
υποβάλει στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο πρόταση για την επέκταση 
με τον κατάλληλο τρόπο της κατάστασης 
των τομέων που είναι εκτεθειμένοι σε 
σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Or. es

Αιτιολόγηση

La propia Comisión Europea ha reconocido en "La hoja de ruta hacia una sociedad 
hipocarbónica en el 2050" [COM (2011) 112 final], que la agricultura debe ser considerada 
como un sector de riesgo de fuga de carbono. La presente directiva se remite en su artículo 
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14 bis, apartado 5, a un listado de sectores considerados como tal descrito en el artículo 10 
bis, apartado 13 de la Directiva 2003/87 CE por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Realizamos un llamamiento 
para que la Comisión Europea presente una propuesta de modificación que incorpore al 
sector primario en este listado de sectores para que, a tenor de la presente directiva, pueda 
acceder a las ventajas fiscales que detalla.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισμός της βιομάζας που 
χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία 
δεν προδικάζει τη χρησιμοποίηση 
διαφορετικού ορισμού στις εθνικές 
νομοθεσίες, για σκοπούς διαφορετικούς 
από τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Or. es

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
στα ενεργειακά προϊόντα και την 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται 
στη γεωργία, τις καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες 
και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι 
υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να 

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
στα ενεργειακά προϊόντα και την 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται 
στη γεωργία, τις καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες 
και τη δασοκομία. Τα κράτη μέλη από 
κοινού με τους δικαιούχους χαράσσουν 
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οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη 
που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν 
τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές 
της Ένωσης.»

ειδικές στρατηγικές που πρέπει να 
οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη 
που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν 
τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές 
της Ένωσης.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία η προσπάθεια ενεργειακής απόδοσης που ζητείται να καταβληθεί ως 
αντιστάθμισμα μιας καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης να συντονίζεται κατά κάποιο τρόπο 
από τα κράτη, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο τομέα, για την χάραξη ειδικών 
στρατηγικών, προβλέποντας μία χρονική περίοδο η οποία να επιτρέπει κάποια ευελιξία και να 
διευκολύνει επαρκείς επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, πράγμα που δεν θα μπορούσε 
να συμβεί χωρίς την κρατική υποστήριξη και με την μορφή των ετήσιων επενδύσεων. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Πορτογαλία δύναται να εφαρμόζει
επίπεδα γενικής φορολογίας κατανάλωσης 
της ενέργειας για τα ενεργειακά προϊόντα 
και την ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλίσκονται στην αυτόνομη περιοχή
των Αζόρων και της Μαδέρας, κατώτερα 
από τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος 
μεταφοράς που οφείλεται στον νησιωτικό 
και διάσπαρτου χαρακτήρα αυτών των 
περιοχών.

3. Η Ισπανία και η Πορτογαλία δύνανται 
να εφαρμόζουν επίπεδα γενικής 
φορολογίας κατανάλωσης της ενέργειας 
για τα ενεργειακά προϊόντα και την 
ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκονται
στις αυτόνομες περιφέρειες των
Καναρίων και των Βαλεαρίδων και στις 
αυτόνομες περιφέρειες των Αζόρων και 
της Μαδέρας, αντιστοίχως, κατώτερα από 
τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος 
μεταφοράς που οφείλεται στον νησιωτικό 
και διάσπαρτου χαρακτήρα αυτών των 
περιοχών.

Or. es



PE469.986v01-00 10/10 PA\874681EL.doc

EL

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα 
τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, πρόταση για την 
τροποποίησή της.

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα 
τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, πρόταση για την 
τροποποίησή της.

Or. es

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του 
άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας 
αποτελεί αντικείμενο τακτικής 
επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη 
της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων 
αποδείξεων.»

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του 
άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας 
αποτελεί αντικείμενο τακτικής 
επανεξέτασης, αρχής γενομένης εντός 
προθεσμίας εξαμήνου το πολύ μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας,
ιδίως λαμβάνοντας την εμφάνιση νέων 
στοιχείων.

Or. es


