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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παραδοσιακά, οι ενεργειακοί φόροι έχουν επιβληθεί για διάφορους λόγους, ιδίως για την 
αύξηση των εσόδων, και για να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών ώστε αυτοί 
να στραφούν στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και σε καθαρότερες πηγές 
ενέργειας. 
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ επιβάλλουν ενεργειακούς φόρους, οι οποίοι είναι σε ένα βαθμό 
εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ. Η ισχύουσα οδηγία του 2003 για τη φορολογία στην ενέργεια
είχε ειδικότερα ως στόχο την πρόληψη της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά του ενεργειακού τομέα. 
Από τότε που εκδόθηκε η οδηγία για τους ενεργειακούς φόρους, το πολιτικό πλαίσιο άλλαξε 
ριζικά (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2008· Διάσκεψη του ΟΗΕ για την προστασία 
του κλίματος, ΝΟέμβριος/Δεκέμβριος 2010 στην Κανκούν). Στους τομείς της ενέργειας και 
της κλιματικής αλλαγής, έχουν καθοριστεί για την περίοδο έως το 2020 συγκεκριμένοι και 
φιλόδοξοι στόχοι πολιτικής. 

Με την πρόταση τροποποίησης η Επιτροπή επιδιώκει την εναρμόνιση των τεσσάρων 
θεματικών τομέων, ενεργειακή απόδοση, εσωτερική αγορά, ώθηση της ανάπτυξης και 
απασχόληση. 

Η Επιτροπή προτείνει τη διάσπαση του μελλοντικού ενεργειακού φόρου σε δύο στοιχεία: ένα 
με βάση το περιεχόμενο CO2 και ένα με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο. 
Μέσα από το πρίσμα της τρέχουσας συζήτησης για ένα ενδεχόμενο μελλοντικό σύστημα 
νέων ιδίων πόρων της ΕΕ1, η πρόταση της Επιτροπής αποκτά επίσης δημοσιονομική 
σημασία, δεδομένου ότι μέρος της πιθανής φορολογίας με βάση το CO2 θα μπορούσε να 
κατακρατείται για τους μελλοντικούς αυτούς ιδίους πόρους. Πέρα από την περίληψη στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί σημαντικό να ληφθούν 
υπόψη και οι κοινωνικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής.

                                               
1 COM(2011) 500· Μεταρρύθμιση στον άξονα «Η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη», Alain Lamassoure, Jutta 
Haug, Guy Verhofstadt
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ένας φόρος με βάση το CO2 θα 
μπορούσε, στο πλαίσιο ενός μελλοντικού 
συστήματος ιδίων πόρων, να διατίθεται 
εν μέρει για τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μείωνε τη 
συνεισφορά των κρατών μελών, θα 
επέτρεπε φοροαπαλλαγές του παράγοντα 
εργασία, θα ενίσχυε τη συνοχή, θα 
εξάλειφε τα ανταγωνιστικά 
μειονεκτήματα στην εσωτερική αγορά, θα 
οδηγούσε σε μεγαλύτερη φορολογική 
δικαιοσύνη, και, με τη διαφάνεια και την 
απλότητά του, θα αύξανε την αποδοχή 
από τους πολίτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ήδη από την αρχή, στις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΟΚ προβλεπόταν η χρηματοδότηση της 
Ένωσης αποκλειστικά από ιδίους πόρους. Με την παρακράτηση μέρους του φόρου CO2, 
ενδεχομένως σε συνδυασμό με ένα δεύτερο στοιχείο, θα μπορούσε να υλοποιηθεί η νομική αυτή 
βάση.

Τροπολογία 2
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που 
λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ 
των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής 
παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, 
για λόγους ίσης μεταχείρισης των 
ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα 
τα ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης 
και στην ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή 
τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες 
απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές 
δραστηριότητες.

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που 
λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ 
των νοικοκυριών των ασθενέστερων 
εισοδηματικών τάξεων και των 
φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η 
δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων 
απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους 
ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, 
να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα θέρμανσης, στην ηλεκτρική 
ενέργεια, και στα καύσιμα κίνησης. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
περιορισμένη επίπτωσή τους στην 
εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές 
και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 
σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιδιωκόμενη μελλοντική φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα επιβαρύνει τα 
νοικοκυριά των ασθενών εισοδηματικών τάξεων δυσανάλογα σε σχέση με εκείνα των μεσαίων 
και υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Οι απαιτήσεις κινητικότητας για επαγγελματικούς 
λόγους θα καθιστούσαν ενδεχομένως σκόπιμη τη φοροαπαλλαγή και στα καύσιμα κίνησης.

Τροπολογία 3
Angelika Werthmann

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 

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 
2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και 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 
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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.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας φόρος με βάση το CO2 θα είχε ευρείες συνέπειες σε επίπεδο περιβάλλοντος και 
φορολογίας στην Ένωση. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιληφθεί στην υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων. Ο σκοπός της φορολογίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αυξηθεί η 
συχνότητα υποβολής των εκθέσεων.

Τροπολογία 4
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α) – περίπτωση i)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) στα ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης 
και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον 
προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για 
οργανισμούς αναγνωρισμένους ως 
φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος 
μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων 
φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίζουν την 
απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν 

η) στα ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης 
ή κίνησης, και στην ηλεκτρική ενέργεια 
εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση 
από νοικοκυριά των ασθενέστερων 
εισοδηματικών στρωμάτων, ή/και για 
οργανισμούς αναγνωρισμένους ως 
φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος 
μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων 
φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίζουν την 
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γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία 
επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος 
χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα 
δύναται να θεωρηθεί μηδενική·

απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν 
γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία 
επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος 
χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα 
δύναται να θεωρηθεί μηδενική·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιδιωκόμενη μελλοντική φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα επιβαρύνει τα 
νοικοκυριά των ασθενών εισοδηματικών τάξεων δυσανάλογα σε σχέση με εκείνα των μεσαίων 
και υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Οι απαιτήσεις κινητικότητας για επαγγελματικούς 
λόγους θα καθιστούσαν ενδεχομένως σκόπιμη τη φοροαπαλλαγή και στα καύσιμα κίνησης.

Τροπολογία 5
Angelika Werthmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση
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Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων θα πρέπει να ισχύσει σαφής ελάχιστη ρύθμιση. Η 
διατύπωση «γενικά» είναι υπερβολικά ασαφής και μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους.

Τροπολογία 6
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α) – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπέρ των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. α) υπέρ των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.
Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η 
επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών 
προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 3,0 % της αξίας 
παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός 
ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο 
πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές 
έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των 
ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της 
επεξεργασίας και του τομέα 
δραστηριοτήτων.

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η 
επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών 
προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 5,0 % της αξίας 
παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός 
ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο 
πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές 
έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των 
ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της 
επεξεργασίας και του τομέα 
δραστηριοτήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όριο του 3% είναι υπερβολικά χαμηλό και θα καλυπτόταν από υπερβολικά πολλές 
επιχειρήσεις. Η συνεπαγόμενη διοικητική επιβάρυνση θα ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία 7
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
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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 τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη 
του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, πρόταση για την 
τροποποίησή της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας φόρος με βάση το CO2 θα είχε ευρείες συνέπειες σε επίπεδο περιβάλλοντος και 
φορολογίας στην Ένωση. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιληφθεί στην υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων. Ο σκοπός της φορολογίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αυξηθεί η 
συχνότητα υποβολής των εκθέσεων.

Τροπολογία 8
Angelika Werthmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε 
ετήσια βάση τη χρήση και την κατανομή 
των εσόδων τους από το τέλος CO2, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
κονδυλίων αυτών για δημοσιονομική 
εξυγίανση, ανακατανομή και συνοδευτικά 
μέτρα, όπως επίσης για μείωση της 
φορολογίας στην εργασία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα σχετικά στοιχεία.


