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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Παραδοσιακά, οι ενεργειακοί φόροι έχουν επιβληθεί για διάφορους λόγους, ιδίως για την 
αύξηση των εσόδων, αλλά και για να επηρεάζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών ώστε 
αυτοί να στραφούν σε µια αποτελεσµατικότερη χρήση της ενέργειας και σε καθαρότερες 
πηγές ενέργειας. Προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, πολλές κεντρικές πτυχές της φορολόγησης της ενέργειας ρυθµίζονται ήδη σε επίπεδο 
ΕΕ βάσει της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση 
του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας1 (εφεξής αναφερόµενη και ως «οδηγία για τον ενεργειακό φόρο» ή «ΟΕΦ»). 

Από την εποχή που εκδόθηκε η ΟΕΦ, το υποκείµενο πλαίσιο πολιτικής άλλαξε ριζικά. Στους 
τοµείς της ενέργειας και της κλιµατικής αλλαγής, έχουν καθοριστεί για την περίοδο έως το 
2020 συγκεκριµένοι και φιλόδοξοι στόχοι πολιτικής. Η δέσµη µέτρων πολιτικής για το κλίµα 
και την ενέργεια που εγκρίθηκε το 2009, παρέχει ένα πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίηση 
αυτών των στόχων µε οικονοµικά αποδοτικό και δίκαιο τρόπο. Οι φόροι επί της ενέργειας 
είναι ένα µέσο που διαθέτουν τα κράτη µέλη για την επίτευξη των καθοριζόµενων στόχων. 
Παραδείγµατος χάριν, η εκτίµηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση της 
Επιτροπής για δέσµη µέτρων πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια2 απέδειξε ότι η γενική 
ευηµερία και η οικονοµική απόδοση µπορούν να αυξηθούν εάν τα µέσα που παράγουν έσοδα, 
όπως η φορολογία, χρησιµοποιούνται για τη µείωση των εκποµπών στους τοµείς που δεν 
υπόκεινται στο κοινοτικό καθεστώς δυνάµει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ3 (στο εξής καλούµενη 
και ΣΕΕ της ΕΕ [σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ]). 

Για να υπάρξει ένα σωστό πλαίσιο που να είναι διαθέσιµο προς χρήση για την φορολογία της 
ενέργειας στο νέο αυτό περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε, τον Μάρτιο του 2008, 
καλύτερη εναρµόνιση της οδηγίας µε τους στόχους της ΕΕ για την κλιµατική αλλαγή4. 
Συνεπώς, η παρούσα πρόταση επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: 

(1) Να εξασφαλιστεί η συνεπής µεταχείριση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της ΟΕΦ 
προκειµένου να υπάρχουν πραγµατικά ίσοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των 
καταναλωτών ενέργειας, ανεξάρτητα από τη χρησιµοποιούµενη πηγή ενέργειας. 

(2) Να παρασχεθεί ένα επικαιροποιηµένο πλαίσιο για τη φορολόγηση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. 

                                                 
1 ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51. 
2 SEC (2008) 85 τόµος. II, σελ. 51 και επόµενες.  
3 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 

σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της 
Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
32). 

4 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008, Συµπεράσµατα της 
Προεδρίας (7652/1/08 αναθ.1 της 20.05.2008). 
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(3) Να παρασχεθεί πλαίσιο βάσει του οποίου η φορολογία του διοξειδίου του άνθρακα να 
συµπληρώνει την ειδοποίηση µέσω της τιµής του άνθρακα που καθορίζεται µε το 
ΣΕΕ, και συγχρόνως να αποφεύγονται επικαλύψεις µεταξύ των δύο µέσων. 

• Γενικό πλαίσιο 

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να επιφέρει τις αναγκαίες προσαρµογές σε ορισµένες 
βασικές διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε τη φορολόγηση της ενέργειας, εξασφαλίζοντας 
έναν υψηλότερο βαθµό συνοχής στον τρόπο µε τον οποίο οι ενεργειακοί φόροι συµβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων για λιγότερη και καθαρότερη ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ. Η 
ΟΕΦ, στην παρούσα µορφή της, θέτει κυρίως τα ακόλουθα προβλήµατα: 

Πρώτον, δεν διασφαλίζει τον επιθυµητό βαθµό συνοχής στην αντιµετώπιση των βασικών 
ορυκτών πηγών ενέργειας και της ηλεκτρικής ενέργειας. Λαµβανοµένου υπόψη του 
ενεργειακού περιεχοµένου των διαφόρων προϊόντων, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 
διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε το συγκεκριµένο προϊόν. Ως εκ τούτου, ορισµένα προϊόντα 
ευνοούνται έναντι άλλων, ενώ την πλέον ευνοϊκή µεταχείριση έχει ο γαιάνθρακας. Εκ τούτου 
συνάγεται επίσης ότι ορισµένες επιχειρήσεις µπορούν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση από 
άλλες, ανάλογα µε την πηγή ενέργειας που χρησιµοποιούν.  

∆εύτερον, η ειδοποίηση µέσω της τιµής που καθιερώνει η οδηγία για την ενεργειακή 
φορολογία µέσω των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας δεν ανταποκρίνεται ορθά στην ανάγκη 
καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής. Οι διατάξεις της οδηγίας δεν είναι καλά 
προσαρµοσµένες ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη µέλη καταφεύγουν στην επιβολή φορολογίας 
σχετιζόµενης µε το διοξείδιο του άνθρακα, προκειµένου να µειώσουν τις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα . 

Τρίτον, παρά την αυξανόµενη σηµασία της αγοράς καυσίµων από ανανεώσιµες πηγές, η 
φορολόγησή τους βάσει της ΟΕΦ εξακολουθεί να βασίζεται σε κανόνες που αναπτύχθηκαν 
σε µια εποχή κατά την οποία τα εν λόγω καύσιµα αποτελούσαν εναλλακτική δυνατότητα 
εξειδικευµένης αγοράς και χωρίς µεγάλη σηµασία στην αγορά. Η κοινή φορολόγηση των 
ανανεώσιµων καυσίµων υπολογίζεται µε βάση την ποσότητα και τον συντελεστή που 
εφαρµόζεται στο ορυκτό προϊόν το οποίο αντικαθίσταται από το υπόψη ανανεώσιµο προϊόν. 
Η χαµηλότερη περιεκτικότητα σε ενέργεια των ανανεώσιµων καυσίµων δεν λαµβάνεται 
υπόψη και εποµένως ο ίδιος φορολογικός συντελεστής οδηγεί σε συγκριτικά µεγαλύτερη 
επιβάρυνση σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιµα. Τα κράτη µέλη µπορούν απλά 
να διορθώνουν αυτό το αποτέλεσµα και, εφόσον χρειάζεται, να αντισταθµίζουν τις διαφορές 
ως προς το κόστος παραγωγής, εφαρµόζοντας ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 16 της ΟΕΦ. Η κοινή φορολογική µεταχείριση των ανανεώσιµων καυσίµων δεν έχει 
ως εκ τούτου προσαρµοστεί στα χαρακτηριστικά τους και οποιαδήποτε προσαρµογή µπορεί 
να λάβει µόνο τη µορφή της προαιρετικής φοροαπαλλαγής, µε την επιφύλαξη αυστηρής 
αξιολόγησης για κρατική ενίσχυση. 

Τέταρτον, οι φόροι επί της ενέργειας επιβάλλονται στο πλαίσιο της οδηγίας για την 
ενεργειακή φορολογία µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το κατά πόσο, σε δεδοµένη 
περίπτωση, ο περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα εξασφαλίζεται ή όχι µέσω 
του ΣΕΕ της ΕΕ. Ως αποτέλεσµα, οι µηχανισµοί του ενωσιακού δικαίου που αποσκοπούν 
στον περιορισµό των εκποµπών αυτών ενδέχεται να επικαλύπτονται σε ορισµένες 
περιπτώσεις και µπορεί να απουσιάζουν εντελώς σε άλλες περιπτώσεις. Και οι δύο 
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περιπτώσεις είναι ανεπιθύµητες, λόγω των επακόλουθων απωλειών σε ό, τι αφορά τη σχέση 
κόστους-αποτελεσµατικότητας και/ή τις στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά.  

• Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα τον οποίο αφορά η πρόταση 

Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου καθορίζει τα φορολογητέα ενεργειακά προϊόντα, τις 
χρήσεις για τις οποίες φορολογούνται και τα κατώτατα επίπεδα φορολογίας που 
εφαρµόζονται σε κάθε προϊόν, ανάλογα µε το αν χρησιµοποιείται ως καύσιµο λειτουργίας για 
ορισµένους βιοµηχανικούς και εµπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς θέρµανσης. 

• Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η παρούσα πρόταση είναι σύµφωνη µε τις κυριότερες πολιτικές και τους στόχους τη Ένωσης. 
Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί ότι, όσον αφορά τη φορολογία της ενέργειας, η εσωτερική 
αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να συµβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας και της 
κλιµατικής αλλαγής. Επίσης, για λόγους συνοχής µε τη δέσµη µέτρων σχετικά µε την 
ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που εγκρίθηκε το 2009, αυτή η πρόταση θα τεθεί σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Η παρούσα πρόταση έχει διατυπωθεί λαµβανοµένων υπόψη των συνεισφορών τρίτων 
ενδιαφεροµένων µερών. Αυτές είχαν τη µορφή ανάδρασης που προέκυψε από την δηµόσια 
διαβούλευση η οποία έγινε στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου σχετικά µε τα αγορακεντρικά 
µέσα5 και τις άµεσες διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και άλλους ενδιαφεροµένους. Η Γενική 
∆ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης έχει επίσης ζητήσει την εκπόνηση 
εξωτερικών µελετών για την εκτίµηση των επιπτώσεων.  

Η Πράσινη Βίβλος για τα αγορακεντρικά µέσα καθόρισε, µεταξύ άλλων, τους τοµείς στους 
οποίους θα µπορούσαν επέλθουν αλλαγές στην ΟΕΦ και περιέγραψε πιθανές λύσεις. 
Ειδικότερα, έθεσε το θέµα της σκοπιµότητας της αναδιάρθρωσης της ΟΕΦ ώστε να φαίνεται 
καλύτερα ότι η φορολογία της ενέργειας εξυπηρετεί περισσότερους από έναν στόχους 
(παραγωγή εσόδων και εξοικονόµηση ενέργειας αφενός, περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί, 
αφετέρου). 

• Εκτίµηση επιπτώσεων 

Για να εξεταστεί ο καλύτερος τρόπος επιδίωξης των διαφόρων στόχων πολιτικής, εξετάστηκε 
σειρά προσεγγίσεων οι οποίες συγκρίθηκαν µε το βασικό σενάριο (business as usual). Σε 
αυτό το σενάριο δεν χρειάζονται περαιτέρω αλλαγές στο υφιστάµενο πλαίσιο ενεργειακής 
φορολογίας, το οποίο θα εφαρµόζεται πλήρως σε όλα τα κράτη µέλη µετά την εκπνοή των 
υπολειπόµενων µεταβατικών περιόδων. Εξ ορισµού η ΟΕΦ δεν ευθυγραµµίζεται 
περισσότερο µε τους στόχους της ΕΕ που αφορούν την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή. 

                                                 
5 Πράσινη Βίβλος όσον αφορά τα αγορακεντρικά µέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση 

αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων (COM(2007) 140 της 28ης Μαρτίου 2007). 
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Τα αποτελέσµατα µιας δράσης σε δύο επίπεδα, δηλαδή αναθεώρηση της ΟΕΦ σε 
µεταγενέστερο στάδιο και φορολογικός συντονισµός αντί της εν λόγω αναθεώρησης, θα είναι 
συγκρίσιµα µε το βασικό σενάριο, µεταξύ άλλων επειδή δεν θα προκύψουν έγκαιρα 
αποτελέσµατα. Εξετάστηκαν οι κατωτέρω προσεγγίσεις: 

– Αναθεώρηση της υφιστάµενης φορολογικής µεταχείρισης των διαφόρων πηγών 
ενέργειας βάσει ενιαίου κριτηρίου: η φορολογική µεταχείριση των προϊόντων µπορεί να 
εναρµονιστεί επί τη βάσει του οικείου ενεργειακού περιεχοµένου εκάστης, µε σκοπό την 
µεγαλύτερη ουδετερότητα των ενεργειακών φόρων και τον περιορισµό των αρνητικών 
επιπτώσεων στη λειτουργία άλλων µέσων και πολιτικών (επιλογή πολιτικής 1), 
εναλλακτικά, η εναρµόνιση µπορεί να βασίζεται στο περιεχόµενο διοξειδίου του άνθρακα 
εκάστου προϊόντος ώστε οι ενεργειακοί φόροι να αντανακλούν, σε σταθερή βάση, την 
επίδοση του συγκεκριµένου προϊόντος σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα έτσι ώστε 
να υποστηρίζεται η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιµατική αλλαγή (επιλογή 
πολιτικής 2). 

– Αναθεώρηση της δοµής της οδηγίας λαµβανοµένων υπόψη των διαφόρων στόχων τους 
οποίους επιδιώκουν οι διάφοροι ενεργειακοί φόροι (δηµιουργία εσόδων και 
εξοικονοµήσεις αφενός, περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί αφετέρου): Η προσέγγιση αυτή 
θα οδηγούσε στη δηµιουργία ειδικών φόρων σχετιζόµενων µε το διοξείδιο του άνθρακα σε 
εθνικό επίπεδο και θα απαιτούσε την ουδετερότητα άλλων φόρων που επιβάλλονται επί 
της ενέργειας, δηλαδή ότι δεν διακρίνουν µεταξύ των ενεργειακών πηγών, για να µην 
επηρεάζεται η εύρυθµη λειτουργία των σχετιζόµενων µε το διοξείδιο του άνθρακα φόρων. 
Η προσέγγιση αυτή αποτελεί την επιλογή πολιτικής 3 και των δύο επιλογών πολιτικής 5 
και 6 ειδικά για τις µεταφορές.  

– Καθιέρωση επιπρόσθετου ενιαίου φόρου σχετιζόµενου µε το διοξείδιο του άνθρακα: ο 
φόρος αυτός θα επιβάλλεται επιπλέον των φόρων οι οποίοι ήδη επιβάλλονται δυνάµει της 
ΟΕΦ, ώστε να συµπληρώνει το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ (επιλογή 4).  

Οι συνέπειες των διαφόρων προσεγγίσεων ελέγχθηκαν στην εκτίµηση των επιπτώσεων. Τα 
αποτελέσµατα της εκτίµησης συνοψίζονται στην έκθεση για την εκτίµηση των επιπτώσεων. 
Λαµβανοµένου υπόψη του τρόπου µε τον οποίο οι διάφορες επιλογές πολιτικής συµβάλλουν 
στην επίτευξη των ως άνω καθοριζόµενων στόχων, της ανάγκης σεβασµού των 
δηµοσιονοµικών συµφερόντων των κρατών µελών καθώς και των θεµάτων ισότιµης 
αντιµετώπισης, οι προτιµώµενες πολιτικές που καθορίστηκαν στην εκτίµηση επιπτώσεων 
είναι η επιλογή πολιτικής 3 και η επιλογή πολιτικής 6 για τις µεταφορές. Η παρούσα πρόταση 
βασίζεται στον εν λόγω προτιµώµενο συνδυασµό. 

Από την εκτίµηση των επιπτώσεων προέκυψε ότι οι στόχοι που καθορίστηκαν ανωτέρω 
µπορούν να επιτευχθούν χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και ότι η αναθεώρηση µπορεί 
ενδεχοµένως να αποφέρει οικονοµικό όφελος, ιδίως αν είναι δυνατή η χρήση πρόσθετων 
εσόδων από την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας ή από φορολογία 
σχετιζόµενη µε το διοξείδιο του άνθρακα για την µείωση των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης των εργοδοτών. Από την εκτίµηση επιπτώσεων προέκυψε επίσης ότι η 
αναθεώρηση της ΟΕΦ δεν θα δηµιουργούσε αδικαιολόγητο φόρτο στις επιχειρήσεις και δεν 
θα είχε ως αποτέλεσµα απώλειες ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κλάδου. Επιπλέον, η κοινή 
αναθεώρηση της φορολογίας επί των καυσίµων κίνησης και θέρµανσης µειώνει τον κίνδυνο 
αρνητικών επιπτώσεων επί της διανοµής, κίνδυνος που συχνά συνδέεται µε τις πολιτικές που 
τείνουν να αυξήσουν τις δαπάνες θέρµανσης. Στο πλαίσιο αυτό, η εκτίµηση επιπτώσεων 
επιβεβαίωσε το ζωτικό πλεονέκτηµα της φορολογίας, το οποίο, εκτός της επιρροής που έχει 
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στην συµπεριφορά των καταναλωτών, παράγει έσοδα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την χρηµατοδότηση συνοδευτικών µέτρων και κατά συνέπεια κατέδειξε πώς µπορούν να 
αντιµετωπιστούν οι προβληµατισµοί που συνδέονται µε τη διανοµή. Ωστόσο, από την 
εκτίµηση των επιπτώσεων προκύπτει επίσης ότι οι επιπτώσεις της διανοµής στα νοικοκυριά 
διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, περισσότερο από οιανδήποτε άλλη 
µεµονωµένη επίπτωση, και κατά συνέπεια φαίνεται να δικαιολογείται η συνέχιση της 
δυνατότητας απαλλαγής των νοικοκυριών από την φορολογία σε εθνικό επίπεδο. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα, αρχής γενοµένης από το 2013: 

1. Εισαγωγή ρητής διαφοράς µεταξύ της φορολογίας της ενέργειας που σχετίζεται ειδικά µε τις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων (φορολογία που 
σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα) και της φορολογίας της ενέργειας βάσει του 
ενεργειακού περιεχοµένου των προϊόντων (γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας). 

Η σχετιζόµενη µε το διοξείδιο του άνθρακα φορολογία βασίζεται στους συντελεστές 
αναφοράς για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σηµείο 11 του 
παρατήµατος 1 της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής6. Γενική φορολογία κατανάλωσης 
ενέργειας βάσει της κατώτερης θερµογόνου δύναµης των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙI της οδηγίας 2006/32/ΕΚ7 και, στην 
περίπτωση της βιοµάζας ή των προϊόντων από βιοµάζα στο παράρτηµα III της εν λόγω 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ8.  

Ωστόσο, οι ειδικοί συντελεστές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και οι τιµές καθαρής 
θερµογόνου δύναµης για τη βιοµάζα ή τα προϊόντα που κατασκευάζονται από βιοµάζα για τα 
οποία το άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ θεσπίζει κριτήρια αειφορίας (βιοκαύσιµα και 
βιορευστά, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) του παρούσας οδηγίας), ισχύουν 
µόνο στο βαθµό που πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια (βλ. άρθρο 1, σηµείο (1) της πρότασης, 
σχετικά µε το άρθρο 1 της ΟΕΦ). Συνεπώς, η τα βιοκαύσιµα και βιορευστά που δεν πληρούν 
τα κριτήρια αυτά φορολογούνται βάσει του συντελεστή αναφοράς για τις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα και της κατώτερης θερµογόνου δύναµης του ισοδυνάµου καυσίµου κίνησης ή 
θέρµανσης. 

Η οικονοµική αποδοτικότητα συνηγορεί υπέρ της θέσπισης φόρων που συνδέονται µε το 
διοξείδιο του άνθρακα, ως συµπλήρωµα στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Ωστόσο, 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν επίσης να εξακολουθήσουν να φορολογούν την 
κατανάλωση καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για άλλους σκοπούς, όπως δηµιουργία 

                                                 
6 Απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων 

γραµµών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 229 της 31.8.2007, σ. 1). 

7 Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για 
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση 
της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64). 

8 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , 
σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 
16). 
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εσόδων µη σχετιζόµενη µε τη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Για να καταστεί 
δυνατή η διαφοροποίηση των στόχων και να εξασφαλιστεί, στο µέτρο του δυνατού, ότι όλα 
αυτά µπορούν να επιδιωχθούν µε συνεπή τρόπο, η φορολόγηση, εκτός της φορολόγησης της 
σχετιζόµενης µε το διοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να συνδέεται µε το ενεργειακό 
περιεχόµενο των ενεργειακών πηγών. 

2. Επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για την ενεργειακή φορολογία - εφόσον 
πρόκειται για φορολογία σχετιζόµενη µε το διοξείδιο του άνθρακα – σε ενεργειακά προϊόντα τα 
οποία εµπίπτουν καταρχήν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και συγχρόνως 
πρόβλεψη υποχρεωτικής απαλλαγής από τη φορολογία την σχετιζόµενη µε το διοξείδιο του 
άνθρακα στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το κοινοτικό καθεστώς στο πλαίσιο της εν 
λόγω οδηγίας. 

Με το σύνολο των τροπολογιών θα διασφαλιστεί ότι η ΟΕΦ συµπληρώνει απόλυτα την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ, όσον αφορά την ανάγκη ειδοποίησης µέσω της τιµής που συνδέεται µε 
τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (βλ. ιδίως άρθρο 1 σηµεία (1) και (4) στοιχείο α) της 
πρότασης, σχετικά µε τα άρθρα 1 και 4 παράγραφος 2 της ΟΕΦ), ενώ αποφεύγονται 
επικαλύψεις µεταξύ του συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ, αφενός, και της φορολογίας 
που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, αφετέρου, (βλ. άρθρο 1 σηµείο (11) στοιχείο α) περίπτωση 
(ii) της πρότασης, σχετικά µε το άρθρο 14 της ΟΕΦ). 

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να περιοριστεί ο δυνητικός αντίκτυπος κόστους της φορολογίας που 
σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα στους τοµείς και τους επιµέρους τοµείς που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα κατά την έννοια του άρθρου 10α 
παράγραφος 13 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
µεταβατικά µέτρα ώστε να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη επίπτωση στο κόστος, διατηρώντας 
παράλληλα την περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα της φορολογίας που συνδέεται µε το 
διοξείδιο του άνθρακα. Προς τούτο, πηγή έµπνευσης θα πρέπει να είναι το καθεστώς της 
δωρεάν κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου στο πλαίσιο της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ (βλ. προτεινόµενο νέο άρθρο 14α της ΟΕΦ [Άρθρο 1 σηµείο (12) της 
πρότασης]). Άλλοι τοµείς ή επιµέρους τοµείς της οικονοµίας µπορούν επίσης να εκτεθούν 
στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Όσον αφορά το γεωργικό τοµέα, η Επιτροπή προετοιµάζει 
επί του παρόντος έκθεση στην οποία εξετάζεται ο κίνδυνος διαρροής διοξειδίου του άνθρακα 
στον τοµέα αυτό. Μόλις αυτή η έκθεση είναι διαθέσιµη, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι τοµείς που είναι εκτεθειµένοι σε 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα τυγχάνουν της ιδίας µεταχείρισης στο πλαίσιο της µελλοντικής 
ΟΕΦ, είτε διασφαλίζοντας ότι τα συµπεράσµατα της έκθεσης λαµβάνονται υπόψη στις υπό 
εξέλιξη συζητήσεις στο Συµβούλιο σχετικά µε την πρόταση αναθεώρησης της ΟΕΦ ή, σε 
περίπτωση που η έκθεση δεν είναι διαθέσιµη πριν από την έγκριση της πρότασης, µέσω µιας 
ειδικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας. 

Για άλλους σκοπούς, πλην της φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, το 
πεδίο εφαρµογής της ΟΕΦ δεν µεταβάλλεται. 

3. Αναθεώρηση των ελαχίστων επιπέδων φορολογίας, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι 
αντικατοπτρίζουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και την καθαρή θερµογόνο αξία µε 
ενιαίο τρόπο για τις διάφορες πηγές ενέργειας, µε πρόβλεψη µεταβατικών περιόδων, όπου είναι 
απαραίτητο (βλ. άρθρο 1 σηµεία (6), (7), (8) και (23) της πρότασης, σχετικά µε τα άρθρα 7, 8 
και 9 της ΟΕΦ, καθώς και το παράρτηµα Ι της οδηγίας). 
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Επίσης, για να εξασφαλιστεί η συνεκτική αντιµετώπιση των φορολογητέων προϊόντων για τα 
οποία δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας, η Επιτροπή 
προτείνει επίσης να τροποποιηθεί το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας για την ενεργειακή 
φορολογία (βλ. άρθρο 1 σηµείο (2) στοιχείο β) της πρότασης, σχετικά µε το άρθρο 2 
παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας). Στην περίπτωση που η απόφαση 2007/589/ΕΚ, η οδηγία 
2006/32/ΕΚ ή η οδηγία 2009/28/ΕΚ δεν περιέχουν τιµή αναφοράς που να ισχύει για το υπό 
εξέταση ενεργειακό προϊόν, τα κράτη µέλη παραπέµπονται σε σχετικές διαθέσιµες 
πληροφορίες σχετικά µε την καθαρή θερµογόνο δύναµη ή/και τους συντελεστές εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, πρέπει να διατηρηθεί η πραγµατική τιµή των ελάχιστων 
επιπέδων φορολόγησης. Οι ελάχιστοι συντελεστές της γενικής φορολογίας κατανάλωσης 
ενέργειας πρέπει να αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να 
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της πραγµατικής τους αξίας ώστε να διατηρείται το υφιστάµενο 
επίπεδο εναρµόνισης των συντελεστών. Για τον περιορισµό της αστάθειας που οφείλεται στις 
τιµές της ενέργειας και των τροφίµων, η εν λόγω αναπροσαρµογή πρέπει να γίνεται µε βάση 
τις αλλαγές, σε επίπεδο ΕΕ, του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή, µε εξαίρεση του 
δείκτη για την ενέργεια και τα µη µεταποιηµένα τρόφιµα, όπως δηµοσιεύονται από την 
Eurostat (βλ. άρθρο 1 σηµείο (4) στοιχείο β) της πρότασης, σχετικά µε µια νέα παράγραφο 4 
που θα προστεθεί στο άρθρο 4 της ΟΕΦ). ∆εδοµένου ότι η φορολογία που σχετίζεται µε το 
διοξείδιο του άνθρακα συµπληρώνει τη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η τιµή αγοράς 
των δικαιωµάτων εκποµπής πρέπει να παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο της πενταετούς 
αναθεώρησης της οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο (21) της πρότασης. 

4. Απαίτηση, όταν τα κράτη µέλη καθορίζουν εθνικά επίπεδα φορολογίας, να αναπαράγουν τη 
σχέση µεταξύ των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας που καθορίζονται στην ΟΕΦ για τις 
διάφορες πηγές ενέργειας (βλ. άρθρο 1 σηµείο (4) στοιχείο β) της πρότασης, σχετικά µε νέα 
παράγραφο 3 που προστίθεται στο άρθρο 4 της ΟΕΦ). 

Η απαίτηση αυτή σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι η συνεπής µεταχείριση των πηγών ενέργειας 
επεκτείνεται στα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο (πάνω από τα 
ελάχιστα επίπεδα που αναφέρονται στην ΟΕΦ). Για τα καύσιµα κίνησης θα ήταν σκόπιµη η 
πρόβλεψη µεταβατικής περιόδου έως το 2023, λαµβανοµένων υπόψη των σηµαντικών 
διαφορών στους συντελεστές που εφαρµόζονται στα διάφορα καύσιµα κίνησης σε διάφορα 
κράτη µέλη. 

5. Κατάργηση της δυνατότητας για τα κράτη µέλη να προβαίνουν σε διακριτική φορολογική 
µεταχείριση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, εµπορικής ή µη εµπορικής χρήσης, που 
χρησιµοποιείται ως καύσιµο κίνησης (βλ. άρθρο 1 σηµείο (6) της πρότασης, που αντικαθιστά 
το άρθρο 7 της ΟΕΦ). 

Η δυνατότητα των κρατών µελών να εφαρµόζουν χαµηλότερο επίπεδο φορολογίας στο 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης µη εµπορικής χρήσης που χρησιµοποιείται ως καύσιµο 
κίνησης, από ότι στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως καύσιµο 
κίνησης, εµπορικής χρήσης, φαίνεται πως δεν συµβιβάζεται πλέον µε την απαίτηση 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη αντιµετώπισης των αυξανόµενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την 
κατάργηση της δυνατότητας αυτής. 
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Υπό το πρίσµα αυτής της προσέγγισης, η πρόταση του 2007 σχετικά µε το άρθρο 7 της 
ΟΕΦ9, καθίσταται άνευ αντικειµένου και ως εκ τούτου αποσύρεται.  

6. Απλούστευση της δοµής των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας όπου είναι δυνατόν. 

Καταργείται η υφιστάµενη διαφοροποίηση µεταξύ εµπορικής και µη εµπορικής χρήσης των 
ενεργειακών προϊόντων που χρησιµοποιούνται για θέρµανση και της ηλεκτρικής ενέργειας 
(βλέπε πίνακα Γ στο παράρτηµα της πρότασης). Τα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης για 
κάποιες βιοµηχανικές και εµπορικές χρήσεις των καυσίµων κίνησης (βλ. πίνακα Β στο 
παράρτηµα της πρότασης) εναρµονίζονται µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης που ισχύουν 
για τα ίδια προϊόντα, στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης (βλ. 
Πίνακα Γ στο παράρτηµα της πρότασης). Τέλος, δεδοµένου ότι η µολυβδούχα βενζίνη έχει 
γίνει ένα περιθωριακό προϊόν, η Επιτροπή προτείνει να µην γίνεται πλέον διάκριση µεταξύ 
µολυβδούχου και αµόλυβδης βενζίνης και να καθοριστεί ενιαίο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
για τα δύο προϊόντα (βλ. Πίνακα Α του παραρτήµατος της πρότασης). 

7. Περιορισµός της εξαίρεσης του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τα ενεργειακά 
προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη γενική φορολογία 
της κατανάλωσης ενέργειας (βλ. άρθρο 1, σηµείο (11) στοιχείο β) της πρότασης) προσθήκη 
νέου σηµείου στο άρθρο 14 για την απαλλαγή από τη φορολογία, για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα οκτώ ετών, της ηλεκτροδότησης από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα 
ελλιµενισµένα πλοία (βλ. άρθρο 1, σηµείο (11) στοιχείο α) περίπτωση (ii) της πρότασης). 

Στην τρέχουσα µορφή του, το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) υποχρεώνει τα κράτη µέλη 
να απαλλάσσουν από φόρους την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί σκάφους αναψυχής, 
συµπεριλαµβανοµένων των ελλιµενισµένων πλοίων, ενώ το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) επιτρέπει στα κράτη µέλη να επεκτείνουν αυτή τη φοροαπαλλαγή στις εσωτερικές πλωτές 
µεταφορές. Σε ορισµένους λιµένες υφίσταται καθαρότερη εναλλακτική επιλογή µε τη χρήση 
της ηλεκτροδότησης από την ξηρά (δηλαδή σύνδεση µε το χερσαίο δίκτυο ηλεκτροδότησης). 
Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόµη σε πρόωρο στάδιο ανάπτυξης. Προκειµένου να τεθεί ένα 
πρώτο κίνητρο για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της, η Επιτροπή προτείνει την εξαίρεση 
από τη φορολογία της ηλεκτροδότησης από την ξηρά σε ελλιµενισµένα πλοία. Η εξαίρεση 
αυτή θα ισχύει για µια οκταετία (αρχής γενοµένης από την προθεσµία για τη µεταφορά που 
περιέχεται στην παρούσα πρόταση). Με την εφαρµογή της περιόδου αυτής προσφέρεται 
επίσης η δυνατότητα εκπόνησης, σε µεταγενέστερο στάδιο, πληρέστερου πλαισίου για την 
βέλτιστη ανάπτυξη της ηλεκτροδότησης από την ξηρά. Το εν λόγω πλαίσιο µπορεί επίσης να 
περιέχει κανονιστικά µέτρα. Οι εργασίες κατάρτισης του πλαισίου αυτό θα µπορούσαν να 
αρχίσουν αµέσως µόλις εγκριθούν κοινά τεχνικά πρότυπα για συστήµατα ηλεκτροδότησης 
από την ξηρά στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης.  

Προκειµένου να καθοριστεί µια συνολική και συνεκτική ειδοποίηση µέσω της τιµής του 
διοξειδίου του άνθρακα, εκτός του συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ, πρέπει να 
προστεθεί µια νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 14 για να περιοριστεί η εξαίρεση του άρθρου 14 
παράγραφος 1 στοιχείο α) για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο, 
αυτό δεν ισχύει για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας επί σκάφους αναψυχής, καθώς είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να γίνει 

                                                 
9 COM(2007) 52, της 13.3.2007. 
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διάκριση µεταξύ της χρήσης των ενεργειακών προϊόντων για το σκοπό αυτό και των 
ενεργειακών προϊόντων που χρησιµοποιούνται για πλοήγηση. 

8. Πρόβλεψη για έκπτωση φόρου σε ό, τι αφορά τη φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο 
του άνθρακα, για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν σε κλάδους ή επιµέρους κλάδους που 
θεωρείται ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (βλέπε νέο άρθρο 14α της 
ΟΕΦ, που διατυπώθηκε στο άρθρο 1, σηµείο (12) της πρότασης). 

Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της φορολογίας που 
σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα στους τοµείς και τους επιµέρους τοµείς που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα κατά την έννοια του άρθρου 10α 
παράγραφος 13 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
µεταβατικά µέτρα ώστε να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη επίπτωση στο κόστος, διατηρώντας 
παράλληλα την περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα της φορολογίας που σχετίζεται µε το 
διοξείδιο του άνθρακα, όπως συνέβη και µε τη δωρεάν κατανοµή δικαιωµάτων εκποµπής 
θερµοκηπιακών αερίων στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Προκειµένου να διατηρηθεί 
πλήρες κίνητρο για µείωση των εκποµπών, αυτή η έκπτωση φόρου θα πρέπει να βασίζεται 
στην ιστορική κατανάλωση ενέργειας της οικείας εγκατάστασης εντός συγκεκριµένης 
περιόδου αναφοράς (είτε από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ή, 
εναλλακτικά, από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010). Το ποσό της 
έκπτωσης φόρου πρέπει επιπλέον να αντικατοπτρίζει τον φόρο στο διοξείδιο του άνθρακα 
που θα είχε επιβαρύνει την εγκατάσταση µε βάση τα ιστορικά στοιχεία για την κατανάλωση, 
εάν υποτεθεί ότι είχε χρησιµοποιηθεί καύσιµο αναφοράς αποδοτικό ως προς το διοξείδιο του 
άνθρακα. Για τους σκοπούς αυτού του «δείκτη αναφοράς καυσίµου», ο συντελεστής 
εκποµπών του φυσικού αερίου θα πρέπει να χρησιµοποιείται προκειµένου να αντανακλά την 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης xxx/xxx σχετικά µε τον καθορισµό 
µεταβατικών κανόνων, σε επίπεδο Ένωσης, για εναρµονισµένη δωρεάν κατανοµή σύµφωνα 
µε το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ10.  

9. ∆ιατήρηση της ευελιξίας που διαπνέει την οδηγία για τον ενεργειακό φόρο, ιδίως του 
υφιστάµενου κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο τα κράτη µέλη µπορούν ελεύθερα να εφαρµόζουν 
περισσότερους από ένα φόρους στην κατανάλωση ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή 
προτείνει την αναθεώρηση ορισµένων από τις υπάρχουσες επιλογές και συγκεκριµένα αυτών 
που έρχονται σε αντίθεση µε τους επιδιωκόµενους µε την παρούσα πρόταση στόχους και, 
γενικότερα, τη διασφάλιση της συνοχής µε τους προτεινόµενους νέους γενικούς κανόνες. Πιο 
συγκεκριµένα, η Επιτροπή προτείνει τα εξής: 

– Περιορισµό του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 4 [νέο άρθρο 3], για µε 
περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρµόζεται η οδηγία, στη γενική φορολογία κατανάλωσης 
ενέργειας, προκειµένου να καθιερωθεί συνολική και συνεκτική ειδοποίηση µέσω της τιµής 
του διοξειδίου του άνθρακα, εκτός του συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Επιπλέον, 
το άρθρο 2 παράγραφος 4 αποκλείει µέχρι τούδε από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας την 
ηλεκτρική ενέργεια όταν αντιπροσωπεύει πλέον του 50% του κόστους ενός προϊόντος [βλ. 
τέταρτη περίπτωση του στοιχείου β) της διάταξης]. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος ο κανόνας 
αυτός να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά και πρέπει να 
καταργηθεί (βλ. άρθρο 1 σηµείο (3) της πρότασης, νέο άρθρο 3). 

                                                 
10 ΕΕ L , , σ.. 
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– Κατάργηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 η οποία προβλέπει χαµηλότερα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται για θέρµανση σε τρία 
κράτη µέλη. Η διάταξη αυτή επιτείνει τις αντιφάσεις στον τρόπο αντιµετώπισης των 
διαφόρων καταναλωτών ενέργειας στην εσωτερική αγορά (βλ. άρθρο 1 σηµείο (8) της 
πρότασης).  

– Όσο το δυνατό µεγαλύτερο περιορισµό των προαιρετικών απαλλαγών και µειώσεων του 
άρθρου 15 στην γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας, µε σκοπό την καθιέρωση 
πλήρους και συνεπούς ειδοποίησης µέσω της τιµής του διοξειδίου του άνθρακα εκτός του 
συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ (βλ. άρθρο 1 σηµείο (13) στοιχείο α) της 
πρότασης. Αυτό δεν θα ισχύει ωστόσο για τα στοιχεία στ) και (η) έως ιβ) του άρθρου 15 
παράγραφος 1, για τους εξής λόγους: 

– Τα κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται της πλήρως ευέλικτης 
εφαρµογής απαλλαγών ή µειώσεων προς όφελος των νοικοκυριών και των 
φιλανθρωπικών οργανώσεων για κοινωνικούς λόγους (στοιχείο η), βλ. επίσης 
λεπτοµέρειες κατωτέρω), 

– Προτείνεται η σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας εφαρµογής απαλλαγών ή 
µειώσεων για το φυσικό αέριο και το υγραέριο, δεδοµένου ότι τα προϊόντα αυτά 
δεν προέρχονται από ανανεώσιµες πηγές (περίπτωση (i), βλ. επίσης λεπτοµέρειες 
κατωτέρω), 

– Οι απαλλαγές ή µειώσεις για τα ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα για τη ναυσιπλοΐα σε εσωτερικές 
πλωτές οδούς στο στοιχείο στ), βασίζονται σε διεθνείς συµβάσεις, τουλάχιστον σε 
ό, τι αφορά ορισµένες από τις σχετικές πλωτές οδούς, οι εργασίες βυθοκόρησης 
εσωτερικών πλωτών οδών και λιµένων στο στοιχείο ια) αποτελούν 
συµπληρωµατικές εργασίες, 

– Οι απαλλαγές ή µειώσεις για αεροσκάφη και πλοία του στοιχείου ι), αντανακλούν 
παρόµοιες απαλλαγές που εφαρµόζονται για τους σκοπούς του ΦΠΑ και 
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες που επωφελούνται απαλλαγής βάσει του 
άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), και οι οποίες βασίζονται σε διεθνείς 
συµβάσεις. 

– Το φωταέριο που αναφέρεται στο στοιχείο ιβ) του κωδικού ΣΟ 2705 είναι ένα 
προϊόν που προκύπτει κυρίως στη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα, ως υποπροϊόν 
της χρήσης καυσίµων στις µεταλλουργικές κατεργασίες. Από τη διαβούλευση µε 
τα κράτη µέλη προέκυψε ότι η φορολόγησή του θα δηµιουργούσε δυσανάλογες 
διοικητικές επιβαρύνσεις για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και για τις διοικήσεις. 

– Τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο η) έτσι ώστε να επιτρέπονται 
φορολογικά πλεονεκτήµατα για τη χρήση µε σκοπό τη θέρµανση από τα νοικοκυριά 
ανεξάρτητα από τη χρησιµοποιούµενη πηγή ενέργειας, δηλαδή κατάργηση του 
αποκλεισµού ορισµένων πηγών, όπως το πετρέλαιο θέρµανσης. Η Επιτροπή αναγνωρίζει 
ότι τα κράτη µέλη ενδέχεται να εξετάσουν αναγκαία φορολογικά πλεονεκτήµατα του 
είδους αυτού, αλλά εκτιµά ότι όλες οι πηγές ενέργειας θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 
ισότιµα (βλ. άρθρο 1, σηµείο (13) στοιχείο α) περίπτωση (i) της πρότασης). 

– Τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 3, που επιτρέπει στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν 
επίπεδο φορολογίας έως και µηδενικό στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική 
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ενέργεια που χρησιµοποιούνται στην γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις 
ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκοµία (βλ. άρθρο 1 σηµείο (13) στοιχείο β) της πρότασης). 
Η διάταξη αυτή επιτείνει τις αντιφάσεις στον τρόπο αντιµετώπισης των διάφορων 
επιχειρηµατικών κλάδων στην εσωτερική αγορά, λαµβανοµένου ιδίως υπόψη ότι η 
γεωργία είναι ένας από τους σηµαντικούς τοµείς ο οποίος σε µεγάλο βαθµό δεν 
καλύπτεται από το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, όσον αφορά την 
γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας, είναι απαραίτητο η εφαρµογή της 
δυνατότητας να εξαρτάται από µια ανταµοιβή που να εξασφαλίζει προόδους στον τοµέα 
της ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του 
άνθρακα η αντιµετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να εναρµονιστεί µε τους κανόνες που 
εφαρµόζονται στους βιοµηχανικούς κλάδους. Εποµένως, οι απαλλαγές από τη φορολογία 
που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα θα εφαρµόζονται εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 
για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα. 

– Τροποποίηση του άρθρου 5, ώστε να καταστεί σαφές ότι η διαφοροποίηση του φόρου µε 
βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, δεν πρέπει να επεκταθεί στη 
φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα (βλ. άρθρο 1 σηµείο (5) της 
πρότασης). Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρµογής χαµηλότερου επιπέδου φορολογίας στα 
καύσιµα κίνησης που χρησιµοποιούν τα ταξί χρησιµοποιείται, στην πράξη, µόνο για το 
πετρέλαιο ντίζελ. Επίσης, υπό το πρίσµα του προτεινόµενου νέου πλαισίου, η δυνατότητα 
αυτή θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως (µεταξύ άλλων, για τη γενική φορολογία 
κατανάλωσης ενέργειας), δεδοµένου ότι δεν είναι πλέον συµβατή µε το στόχο των 
πολιτικών για την προώθηση εναλλακτικών καυσίµων, καθώς και των πολιτικών 
προώθησης εναλλακτικών φορέων ενέργειας και τη χρήση καθαρότερων οχηµάτων στις 
αστικές συγκοινωνίες. 

– Τροποποίηση του άρθρου 16, έτσι ώστε να καταργηθεί η δυνατότητα των κρατών µελών να 
προβλέπουν µείωση ή απαλλαγή φόρου για τα βιοκαύσιµα έως το 2023 (βλ. άρθρο 1 
σηµείο (14) της πρότασης). Μεσοπρόθεσµα, η διάταξη αυτή δεν θα είναι πλέον αναγκαία, 
λόγω των αλλαγών που προτείνονται στους γενικούς κανόνες της ΟΕΦ, οι οποίες όντως 
λαµβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες των καυσίµων τα οποία εν όλω ή εν µέρει 
αποτελούνται από βιοµάζα ή των προϊόντων που κατασκευάζονται από βιοµάζα (βλ. 
άρθρο 1 σηµείο (1) της πρότασης). Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού 
αερίου που χρησιµοποιούνται ως προωθητικά, δεν δικαιολογούνται πλέον τα προνόµια υπό 
τη µορφή χαµηλότερων ελάχιστων επιπέδων της γενικής φορολογίας κατανάλωσης 
ενέργειας ή της δυνατότητας φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων βάσει 
του άρθρου 15 παράγραφος 1 περίπτωση (i), ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ανάγκη αύξησης 
του µεριδίου της αγοράς που καταλαµβάνουν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Συνεπώς, 
τα προνόµια αυτά πρέπει επίσης να καταργηθούν µέχρι το 2023 (βλ. άρθρο 1 σηµείο (13) 
στοιχείο α) περίπτωση (i) της πρότασης.  

10. Εναρµόνιση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ µε την οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση της οδηγίας 
92/12/ΕΟΚ11 (βλ. άρθρο 1 σηµεία (11) στοιχείο α) περίπτωση (i), σηµεία (17) και (18) της 
πρότασης, σχετικά µε τα άρθρα 14, 20 και 21 της ΟΕΦ). 

11. Επικαιροποίηση του καταλόγου των ενεργειακών προϊόντων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και 
στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, ούτως ώστε να συµπεριληφθούν 

                                                 
11 ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12. 
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ορισµένα βιοκαύσιµα, µε την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισµό των διατάξεων σχετικά 
µε την εφαρµογή των διατάξεων ελέγχου και κυκλοφορίας της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. 
Επιπλέον, τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3811 πρέπει να υπαχθούν στις 
διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, λαµβανοµένου υπόψη του 
επαγόµενου κινδύνου φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ή κατάχρησης (βλ. άρθρο 1 σηµείο (2) 
στοιχείο α) και σηµείο (17) της πρότασης, σχετικά µε τα άρθρα 2 και 20 της ΟΕΦ). 

12. Παραποµπή στην επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση της συνδυασµένης ονοµατολογίας, στο 
άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ. Επιπλέον, το άρθρο 2 παράγραφος 5 της ΟΕΦ 
πρέπει να εναρµονιστεί µε το νέο νοµικό πλαίσιο που παρέχει η ΣΛΕΕ, κατόπιν της έναρξης 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (βλ. άρθρο 1 σηµείο (2) στοιχείο β) και σηµείο (21) της 
πρότασης.  

13. ∆ιαγραφή των άρθρων 18α και 18β, δεδοµένου ότι αυτές οι µεταβατικές διατάξεις της ΟΕΦ 
έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου (βλ. άρθρο 1 σηµείο (16) της πρότασης). 

14. Παροχή στην Ισπανία και τη Γαλλία της δυνατότητας να θεσπίζουν υψηλότερους 
συντελεστές για τη γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας σε ορισµένα τµήµατα της 
επικράτειάς τους, λαµβανοµένης υπόψη της αναληφθείσας και υπό εξέλιξη µακροπρόθεσµης 
διαδικασίας αποκέντρωσης στις χώρες αυτές (βλ. άρθρο 1 σηµείο (15) της πρότασης, σχετικά 
µε το άρθρο 18 της ΟΕΦ). 

Λόγω της ιδιαίτερης διοικητικής δοµής της και προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση της 
οικονοµικής αυτονοµίας των αυτόνοµων κοινοτήτων της, θα πρέπει να επιτραπεί στην 
Ισπανία να εφαρµόσει, σε περιφερειακό επίπεδο, υψηλότερη γενική φορολογία στην 
κατανάλωση ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της 
οικονοµικής ικανότητας των διοικητικών περιφερειών στις οποίες η αποκέντρωση βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Πρέπει ωστόσο να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται ίση µεταχείριση 
µεταξύ των ανταγωνιστικών πηγών ενέργειας. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι 
οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν εµποδίζει την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και δεν επηρεάζει την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των ενεργειακών προϊόντων. 

Εφόσον και άλλα κράτη µέλη επιθυµούν να θεσπίσουν παρόµοιο καθεστώς περιφερειακής 
φορολογικής διαφοροποίησης, πρέπει να ζητήσουν από την Επιτροπή την υποβολή πρότασης 
για τροποποίηση της ΟΕΦ, βάσει του άρθρου 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

15. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση µε ταυτόχρονη τήρηση των απαιτήσεων 
ασφαλείας που ισχύουν στα εµπορικά µηχανοκίνητα οχήµατα και στους ειδικούς περιέκτες, ο 
ορισµός των τυποποιηµένων δεξαµενών των εν λόγω οχηµάτων του άρθρου 24 της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ πρέπει να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι οι 
δεξαµενές καυσίµου δεν τοποθετούνται αποκλειστικά στα εµπορικά οχήµατα από τους 
κατασκευαστές τους (βλ. άρθρο 1σηµείο (19) της πρότασης). Οι οµοσπονδίες εταιρειών 
µεταφορών έθεσαν το θέµα υπόψη της Επιτροπής, υπογραµµίζοντας ότι ορισµένα κράτη µέλη 
διενεργούσαν συστηµατικά ελέγχους σε ό,τι αφορά την τήρηση του ορισµού αυτού και 
φορολογούσαν τα καύσιµα κίνησης σε δεξαµενές οι οποίες δεν υπάγονταν στο πεδίο 
εφαρµογής του. Το θέµα συζητήθηκε επίσης µε τα κράτη µέλη στο πλαίσιο πρόσφατης 
συνεδρίασης της επιτροπής ειδικών φόρων κατανάλωσης, η οποία κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι η τροποποίηση του άρθρου 24 συνιστούσε τον µόνο τρόπο επίλυσης του προβλήµατος 
αυτού. 
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16. Πρόβλεψη για υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει στο Συµβούλιο ανά πενταετία, και 
για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για την 
ενεργειακή φορολογία και, εφόσον είναι σκόπιµο, πρόταση τροποποίησης (βλ. άρθρο 1 σηµείο 
(21) της πρότασης). Στην έκθεση της Επιτροπής εξετάζεται, µεταξύ άλλων, το ελάχιστο 
επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, υπό το πρίσµα της εξέλιξης 
της τιµής αγοράς των δικαιωµάτων εκποµπών στην ΕΕ, ο αντίκτυπος της καινοτοµίας και των 
τεχνολογικών εξελίξεων (σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στις µεταφορές, τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων, όπως βιοκαύσιµα 
και υδρογόνο, τον αντίκτυπο της δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα, κλπ.), καθώς και η 
αιτιολόγηση των φορολογικών απαλλαγών και µειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία. Όσον αφορά τις απαλλαγές και µειώσεις, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
απαλλαγές για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στις αεροπορικές και 
θαλάσσιες µεταφορές (άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της ΟΕΦ, αντίστοιχα), 
λαµβανοµένης υπόψη της αντιµετώπισής τους στο πλαίσιο του ΣΕΕ της ΕΕ και των 
αποτελεσµάτων των διεθνών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του ∆ΝΟ (∆ιεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισµός) σχετικά µε τα διεθνή αγορακεντρικά µέσα που ενσωµατώνουν το εξωτερικό 
κόστος των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, στην απαλλαγή για την ηλεκτροδότηση από 
την ξηρά (προτεινόµενο άρθρο 14 παράγραφος 4 της ΟΕΦ), καθώς και στις επιπτώσεις σε 
νοικοκυριά. 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 πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαµβανοµένης υπόψη της διαθεσιµότητας νεοεµφανιζόµενων στοιχείων (βλέπε ανωτέρω 
σηµείο 2). 

• Νοµική βάση 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση υπάγεται σε τοµέα που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εποµένως, εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συµβούλιο θεσπίζει 
διατάξεις για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας περί των ειδικών φόρων κατανάλωσης, στο 
βαθµό που η εναρµόνιση αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η εγκαθίδρυση και η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Η αναθεώρηση της ΟΕΦ και το χρονοδιάγραµµά της πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο 
πλαίσιο του θεµατολογίου της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή. Επί του 
παρόντος, η ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο νοµοθεσίας που θα καταστήσει εφικτή την υλοποίηση 
των φιλόδοξων στόχων για το 2020. Ο στόχος καλύτερης εναρµόνισης της ΟΕΦ µε τους 
στόχους και τους σκοπούς µπορεί να επιτευχθεί µε πράξη εκδιδόµενη από την Ένωση, για την 
τροποποίηση της ΟΕΦ. 

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους. 

Οι στόχοι της παρούσας αναθεώρησης επιτυγχάνονται καλύτερα µε την τροποποίηση της 
υφιστάµενης οδηγίας για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω. Η πρόταση αφορά κυρίως 
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ορισµένα ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας: τη διάρθρωση της φορολογίας και τη σχέση µεταξύ 
της αντίστοιχης φορολογικής µεταχείρισης των διαφόρων πηγών ενέργειας. 

Κατά συνέπεια, η πρόταση περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των 
επιδιωκόµενων στόχων. 

• Επιλογή µέσων 

Προτεινόµενα µέσα: Οδηγία. Στον τοµέα αυτό που διέπεται ήδη από υφιστάµενη οδηγία, τα 
κράτη µέλη πρέπει να διατηρήσουν ένα σηµαντικό περιθώριο ευελιξίας, όπως εξηγείται 
ανωτέρω. Συνεπώς, το µόνο κατάλληλο µέσο είναι µια οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 
2003/96/ΕΚ. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν έχει επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης. 
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2011/0092 (CNS) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 

ενέργειας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 
113, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής12, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου13, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής14, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου15 εκδόθηκε προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης, οι 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής 
της εν λόγω οδηγίας, βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθµα 
στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται µε τον περιορισµό της κλιµατικής 
αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την εξοικονόµηση της 
ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 
8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 ∆εκεµβρίου 2008.  

(3) Η φορολογία που συνδέεται µε το διοξείδιο του άνθρακα µπορεί να αποτελέσει 
οικονοµικά συµφέρον µέσο προκειµένου τα κράτη µέλη να επιτύχουν τις µειώσεις 
θερµοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 
406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 

                                                 
12 ΕΕ C της , σ. . 
13 ΕΕ C της , σ. . 
14 ΕΕ C της , σ. . 
15 ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51. 
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2009, περί των προσπαθειών των κρατών µελών να µειώσουν τις οικείες εκποµπές 
αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις της Κοινότητας για µείωση 
των εκποµπών αυτών µέχρι το 202016, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από 
το σύστηµα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση 
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της 
Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου17. Λόγω του 
δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, η 
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την 
εν λόγω φορολογία.  

(4) Ωστόσο, τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν όπως µέχρι σήµερα τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν τον ενεργειακό φόρο επί των καυσίµων θέρµανσης και κίνησης 
καθώς και επί της ηλεκτρικής ενέργειας για ποικιλία σκοπών που δεν σχετίζονται 
απαραίτητα, ούτε ειδικά, ούτε αποκλειστικά, µε την µείωση των θερµοκηπιακών 
αερίων. 

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι 
φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία 
κατανάλωσης ενέργειας. Προκειµένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρµοστεί στη 
λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή 
διάκριση µεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για 
τα κράτη µέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιµετώπιση των καυσίµων 
που είναι ή συνίστανται από βιοµάζα. 

(6) Κάθε µια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται µε βάση αντικειµενικά 
κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιµη αντιµετώπιση των διάφορων πηγών 
ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του 
άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που 
προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, µε χρήση των 
συντελεστών αναφοράς για την εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται 
στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως 
κατευθυντηρίων γραµµών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2003/87/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου18. Για τους σκοπούς της γενικής 
φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό 
περιεχόµενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 
όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου19. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιµώνται τα περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήµατα της βιοµάζας ή των προϊόντων από βιοµάζα. Τα εν λόγω προϊόντα 
πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα 
που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιοµάζα ή τα προϊόντα από 
βιοµάζα και το ενεργειακό περιεχόµενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙΙ 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 

                                                 
16 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136. 
17 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. 
18 ΕΕ L 229 της 31.8.2007, σ. 1. 
19 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64. 
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στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές20 είναι η κατεξοχήν σηµαντικότερη κατηγορία. ∆εδοµένου ότι 
τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα µε το αν 
πληρούν τα κριτήρια βιωσιµότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω 
οδηγίας, οι ειδικές τιµές αναφοράς για τη βιοµάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται 
από βιοµάζα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια. 

(7) Η φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να προσαρµοστεί στη 
λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την συµπληρώνει αποτελεσµατικά. 
Η εν λόγω φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
και εκείνων πλην της θέρµανσης, των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν λόγω 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστηµα εµπορίας 
εκποµπών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, δεδοµένου ότι µε τη σωρευτική 
εφαρµογή αµφότερων των µέσων δεν θα επέλθουν µειώσεις των εκποµπών πέραν 
αυτών που συνολικά επιτυγχάνονται µόνο µέσω του συστήµατος εµπορίας των 
εκποµπών, αλλά απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των εν λόγω µειώσεων, η 
φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα δεν πρέπει να ισχύει για την 
κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστηµα της Ένωσης. 

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί 
συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα 
τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για δεδοµένη χρήση. Κατά συνέπεια, 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα 
κράτη µέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν 
ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, 
πρέπει να προβλεφθούν µεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω 
συντελεστών. 

(9) Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που σχετίζονται µε το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει 
να καθοριστούν βάσει των εθνικών στόχων των κρατών µελών όπως προβλέπεται 
στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, περί των προσπαθειών των κρατών µελών να 
µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις 
της Ένωσης για µείωση των εκποµπών αυτών µέχρι το 2020 ∆εδοµένου ότι στην εν 
λόγω απόφαση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι προσπάθειες µείωσης των 
θερµοκηπιακών αερίων πρέπει να κατανέµονται ισότιµα µεταξύ των κρατών µελών, 
πρέπει να οριστούν µεταβατικές περίοδοι για ορισµένα κράτη µέλη. 

(10) Τα ελάχιστα επίπεδα της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να 
αναπτυχθούν γενικά, βάσει των υφιστάµενων ελάχιστων φορολογικών επιπέδων. 
Αυτό επίσης συνεπάγεται ότι το ελάχιστο επίπεδο γενικής φορολογίας κατανάλωσης 
ενέργειας που ισχύει για τα καύσιµα κινητήρων πρέπει να παραµείνει υψηλότερο από 
το επίπεδο για τα καύσιµα θέρµανσης. 

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατά τους. ∆εδοµένου ότι η φορολογία που σχετίζεται µε το 
διοξείδιο του άνθρακα συµπληρώνει τη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η τιµή 
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αγοράς των δικαιωµάτων εκποµπής πρέπει να παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο της 
περιοδικής αναθεώρησης της οδηγίας, που αποτελεί αρµοδιότητα της Επιτροπής. Τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της γενικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να 
αναπροσαρµόζονται αυτόµατα σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να ληφθεί 
υπόψη η εξέλιξη της πραγµατικής τους τιµής ώστε να διατηρηθεί το υφιστάµενο 
επίπεδο εναρµόνισης των συντελεστών. Για να µειωθεί η αστάθεια που οφείλεται στις 
τιµές της ενέργειας και των τροφίµων, η εν λόγω ευθυγράµµιση πρέπει να 
πραγµατοποιείται βάσει των αλλαγών του πανευρωπαϊκά εναρµονισµένου δείκτη 
τιµών καταναλωτή εξαιρουµένης της ενέργειας και των µη µεταποιηµένων τροφίµων, 
που δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

(12) Στον τοµέα των καυσίµων κίνησης, το ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που 
ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, προϊόν που αρχικά χρησιµοποιείται κατά το 
µεγαλύτερο µέρος για επαγγελµατική χρήση και κατά συνέπεια φορολογείται 
παραδοσιακά µε χαµηλότερο συντελεστή, δηµιουργεί στρεβλωτικό αποτέλεσµα σε 
σχέση µε την βενζίνη, το κύριο ανταγωνιστικό του καύσιµο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 
7 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ παρέχει τα πρώτα στάδια της βαθµιαίας ευθυγράµµισης του 
ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που εφαρµόζεται στη βενζίνη. Απαιτείται η εν λόγω 
ευθυγράµµιση να συµπληρωθεί και να επιτευχθεί σταδιακά µια κατάσταση στην οποία 
το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη φορολογούνται µε τον ίδιο συντελεστή. 

(13) Η δυνατότητα των κρατών µελών να εφαρµόσουν χαµηλότερο επίπεδο φορολογίας 
για την εµπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την µη εµπορική χρήση, 
φαίνεται πως δεν είναι πλέον συµβατή µε την απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και την ανάγκη αντιµετώπισης των αυξανόµενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των µεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να 
καταργηθεί. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε 
ορισµένα κράτη µέλη να εφαρµόσουν µειωµένο συντελεστή στο πετρέλαιο 
θέρµανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συµβατή µε την εύρυθµη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και µε τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει 
να καταργηθεί. 

(14) Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της φορολογίας 
που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα στους τοµείς και τους επιµέρους τοµείς 
που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα κατά την 
έννοια του άρθρου 10α παράγραφος 13 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Συνεπώς, 
ενδείκνυται η πρόβλεψη αντίστοιχων µεταβατικών µέτρων, τα οποία όµως πρέπει να 
διατηρούν την περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα της φορολογίας που σχετίζεται µε 
το διοξείδιο του άνθρακα. 

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρµογή διαφοροποιηµένων 
φορολογικών συντελεστών σε ορισµένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης µέσω της τιµής του διοξειδίου του άνθρακα, 
η δυνατότητα των κρατών µελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς 
συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. 
Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρµογής χαµηλότερου φορολογικού συντελεστή στα 
καύσιµα κίνησης που χρησιµοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συµβατή µε το 
στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίµων και φορέων ενέργειας 
και της χρήσης καθαρότερων οχηµάτων στις αστικές µεταφορές και κατά συνέπεια η 
σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί. 



EL 20   EL 

(16) Οι κανόνες σχετικά µε τις προαιρετικές φοροαπαλλαγές και µειώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ πρέπει να προσαρµοστούν βάσει 
της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί και του νέου πλαισίου που θεσπίζεται µε την 
παρούσα οδηγία. Η δυνατότητα των κρατών µελών να εφαρµόζουν τις εν λόγω 
προαιρετικές µειώσεις και απαλλαγές πρέπει όσον είναι δυνατόν να περιοριστεί στην 
γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας ώστε να θεσπιστεί πλήρης και συνεπής 
ειδοποίηση για την τιµή του διοξειδίου του άνθρακα εκτός του συστήµατος εµπορίας 
εκποµπών της Ένωσης.  

(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. 

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιµοποιούνται 
ως προωθητικά, τα προνόµια υπό τη µορφή χαµηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω 
ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαµβανοµένης υπόψη της 
αναγκαίας αύξησης του µεριδίου της αγοράς που καταλαµβάνουν οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει µεσοπρόθεσµα να καταργηθούν.  

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη µέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από την 
φορολογία τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για πλοήγηση στα κοινοτικά ύδατα 
καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί σκάφους αναψυχής, ακόµη και 
στην περίπτωση που το σκάφος είναι ελλιµενισµένο. Επιπλέον, τα κράτη µέλη 
δύνανται να επεκτείνουν την εν λόγω ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση στις 
εσωτερικές πλωτές οδούς. Σε ορισµένους λιµένες υφίσταται καθαρότερη εναλλακτική 
επιλογή µε τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά, η οποία ωστόσο φορολογείται. 
Προκειµένου να τεθεί ένα πρώτο κίνητρο για την ανάπτυξη και εφαρµογή της εν λόγω 
τεχνολογίας, εν αναµονή της θέσπισης λεπτοµερέστερου πλαισίου σχετικά µε το 
ζήτηµα αυτό, τα κράτη µέλη πρέπει να απαλλάσσουν από την ενεργειακή φορολογία 
τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά για τα ελλιµενισµένα πλοία. Η απαλλαγή 
πρέπει να ισχύει για αρκετά µεγάλη χρονική περίοδο προκειµένου να µην 
αποθαρρύνονται οι λιµενικές επιχειρήσεις να πραγµατοποιήσουν τις αναγκαίες 
επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται χρονικά έτσι ώστε η διατήρησή της, 
πλήρως ή εν µέρει, να εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο χρόνο. 

(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.  
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(21) Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν µε την εν λόγω οδηγία συνεκτιµούν τις 
ιδιαιτερότητες των καυσίµων που είναι ή συνίστανται από βιοµάζα και πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιµότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την 
συµβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το µικρότερο 
ενεργειακό περιεχόµενό τους ανά µονάδα ποσότητας σε σύγκριση µε ορισµένα 
ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιµα. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
µε τις οποίες επιτρέπονται µειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω καύσιµα πρέπει να 
καταργηθούν µεσοπρόθεσµα. Για τη µεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι η εφαρµογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες που 
θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά που ορίζονται 
στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να 
επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρµόζονται από τα 
κράτη µέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιµότητας που προβλέπονται στο άρθρο 
17 της παρούσας οδηγίας. 

(22) Ελλείψει πιο µακρόπνοης εναρµόνισης στον τοµέα των καυσίµων θέρµανσης που 
χρησιµοποιούνται για επαγγελµατικούς σκοπούς, τα κράτη µέλη µε επίπεδα 
φορολογίας άνω των ελάχιστων επιπέδων που καθορίζονται στον τοµέα αυτό, πρέπει 
να συνεχίσουν να έχουν την δυνατότητα να προβλέπουν ορισµένες µειώσεις. Οι 
εφαρµοστέες προϋποθέσεις πρέπει να διακρίνουν µεταξύ γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης ενέργειας και φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, 
δεδοµένου ότι οι στόχοι των δύο είναι διαφορετικοί. Επιπλέον, πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι οι αναφορές σε συστήµατα αδειών που διατίθενται στο εµπόριο, στο άρθρο 
17 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ δεν περιλαµβάνουν το σύστηµα της Ένωσης βάσει της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 

(23) Λόγω της ιδιαίτερης διοικητικής τους δοµής και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, πρέπει 
να επιτραπεί στην Ισπανία και στη Γαλλία να εφαρµόσουν σε περιφερειακό επίπεδο 
υψηλότερα επίπεδα φορολογίας όσον αφορά την γενική φορολογία κατανάλωσης 
ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια. 

(24) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε την οδηγία 2008/118/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, σχετικά µε το γενικό καθεστώς των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ21. 

(25) Ο κατάλογος των ενεργειακών προϊόντων των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 20 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ πρέπει να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να 
συµπεριλάβει και ορισµένα βιοκαύσιµα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ενοποιηµένη 
και τυποποιηµένη αντιµετώπιση των εν λόγω βιοκαυσίµων και πρέπει να γίνει 
αναφορά στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ στην ισχύουσα έκδοση 
της συνδυασµένης ονοµατολογίας. Συνεκτιµώντας τον κίνδυνο της φοροδιαφυγής, της 
φοροαποφυγής ή της κατάχρησης που αντιπροσωπεύουν, τα προϊόντα του κωδικού 
ΣΟ 3811 πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις ελέγχου και διακίνησης της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ. 

(26) Προκειµένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση µε ταυτόχρονη τήρηση των 
απαιτήσεων ασφαλείας που ισχύουν στα εµπορικά µηχανοκίνητα οχήµατα και στους 
ειδικούς περιέκτες, ο ορισµός των τυποποιηµένων δεξαµενών των εν λόγω οχηµάτων 
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του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ πρέπει να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι οι δεξαµενές καυσίµου δεν τοποθετούνται 
αποκλειστικά στα εµπορικά οχήµατα από τους κατασκευαστές τους. 

(27) Επειδή ορισµένες µεταβατικές διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ έχουν καταστεί 
παρωχηµένες, πρέπει να καταργηθούν. 

(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. 

(29) Ενδείκνυται η τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε 
τις εκτελεστικές αρµοδιότητες προκειµένου να διασφαλιστεί συνέπεια µε τις διατάξεις 
που θεσπίζονται µε την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 
πρέπει να γίνει µέσω της ανάθεσης κατ’ εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων στην 
Επιτροπή. 

(30) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την επικαιροποίηση των κωδικών της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στην οδηγία 2003/96/ΕΚ καθώς και για την αναφορά στην 
ισχύουσα Συνδυασµένη Ονοµατολογία. Οι εν λόγω αρµοδιότητες πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή επ’ αόριστον, ώστε να καταστεί δυνατή, εφόσον χρειαστεί, 
η προσαρµογή των κανόνων. 

(31) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν, ιδίως για να 
εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο των νέων 
απαιτήσεων στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, δεν µπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και κατά συνέπεια µπορούν να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την 
αρχή της επικουρικότητας βάσει του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω 
άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών. 

(32) Συνεπώς, η οδηγία 2003/96/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Η οδηγία 2003/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

(1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«Άρθρο 1 

1. Τα κράτη µέλη επιβάλλουν φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική 
ενέργεια σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη διακρίνουν µεταξύ φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του 
άνθρακα και γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας. 

Η φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε ευρώ ανά 
τόνο εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, βάσει των συντελεστών αναφοράς για τις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σηµείο 11 του 
παραρτήµατος I της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, 
περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραµµών για την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου(*). Οι συντελεστές 
εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση για τη 
βιοµάζα ή τα προϊόντα από βιοµάζα, στην περίπτωση των βιοκαυσίµων και 
βιορευστών που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ ισχύουν µόνο όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιµότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά 
µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (**). Στις 
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης των βιοκαυσίµων και των βιορευστών µε τα εν λόγω 
κριτήρια, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναµο καύσιµο θέρµανσης ή κίνησης για το 
οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία. 

Η φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, υπολογίζεται σε ευρώ ανά GJ 
βάσει της καθαρής θερµαντικής ικανότητας των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2006/32/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την 
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για 
την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου (***). Στην περίπτωση 
βιοµάζας ή προϊόντων από βιοµάζα οι τιµές αναφοράς είναι εκείνες που 
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Ωστόσο, στην περίπτωση 
βιοκαυσίµων ή βιορευστών που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, οι εν λόγω τιµές αναφοράς εφαρµόζονται µόνο εφόσον το 
προϊόν πληροί τα κριτήρια βιωσιµότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της 
παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση που τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά δεν 
πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αυτά, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις τιµές αναφοράς 
για το ισοδύναµο καύσιµο θέρµανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία. 

Στις περιπτώσεις που η οδηγία 2006/32/ΕΚ, η απόφαση 2007/589/ΕΚ ή η οδηγία 
2009/28/ΕΚ, αναλόγως της περιπτώσεως, δεν περιέχουν συντελεστή εκποµπών ή/και 
καθαρή θερµαντική ικανότητα για το οικείο προϊόν, τα κράτη µέλη αναφέρονται στις 
συναφείς διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον συντελεστή εκποµπής διοξειδίου 
του άνθρακα ή/και την καθαρή θερµαντική ικανότητα. 

Για τους σκοπούς της οδηγίας, «βιοµάζα» σηµαίνει το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα 
προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία 
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(συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και 
τους συναφείς κλάδους, συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών 
αποβλήτων και των οικιακών απορριµµάτων. 

3. Στις περιπτώσεις που µέρος ενεργειακού προϊόντος αποτελείται από βιοµάζα ή από 
προϊόντα από βιοµάζα, οι συντελεστές εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα και η 
καθαρή θερµαντική ικανότητα που αφορά το εν λόγω µέρος καθορίζονται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2, ανεξάρτητα από τον κωδικό της ΣΟ στον οποίο υπάγεται το 
ενεργειακό προϊόν συνολικά. 

4. Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρµόζονται τόσο στην φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα όσο 
και στην φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας. 

(*) ΕΕ L 229 της 31.8.2007, σ. 1. 

(**) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16. 

(***) ΕΕ L 114 της 27.4.2006 σ. 64.» 

(2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

α) H παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

(i) Το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«η) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 10 και 3824 90 
91•» 

(ii) Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία θ) και ι): 

«θ) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2207, 2208 90 91 και 2208 90 
99 εάν αυτά προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή 
κίνησης και έχουν µετουσιωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β) της οδηγίας 92/83/ΕΚ• 

ι) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 90, 3823 19 90 και 
3824 90 97, εάν προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµο θέρµανσης ή 
κίνησης.» 

β) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:  

«3. Όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, να διατεθούν προς πώληση ή να 
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα κίνησης ή θέρµανσης, τα ενεργειακά προϊόντα, εκτός 
εκείνων για τα οποία καθορίζονται ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα 
οδηγία, φορολογούνται, αναλόγως της χρήσης, µε το συντελεστή του ισοδυνάµου 
καυσίµου θέρµανσης ή κίνησης, υπολογιζόµενου σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφοι 2 και 3. 

Τα προϊόντα πλην των ενεργειακών προϊόντων, τα οποία πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν, να διατεθούν προς πώληση ή να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα 
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κίνησης, φορολογούνται µε συντελεστές για το ισοδύναµο καύσιµο κίνησης, που 
υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3. 

Τα πρόσθετα και τα αραιωτικά καυσίµων κίνησης, πλην του νερού, φορολογούνται 
µε συντελεστές για το ισοδύναµο καύσιµο κίνησης.  

Οι υδρογονάνθρακες πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 1, που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν, να διατεθούν προς πώληση ή να χρησιµοποιηθούν για θέρµανση, 
φορολογούνται µε συντελεστές για το ισοδύναµο ενεργειακό προϊόν, που 
υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3. Το παρόν εδάφιο δεν 
εφαρµόζεται στην τύρφη.  

4. Η φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζεται στις 
χρήσεις των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα από εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο ε) της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 
Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (*), ανεξάρτητα από το αν οι εγκαταστάσεις 
αυτές φθάνουν στις οριακές τιµές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 
αυτής. 

Όταν τα ενεργειακά προϊόντα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο για 
σκοπό άλλο πλην του καυσίµου κίνησης, πρέπει να αντιµετωπίζονται ως καύσιµο 
θέρµανσης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 

5. Οι κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας στους οποίους παραπέµπει η 
παρούσα οδηγία είναι εκείνοι που περιλαµβάνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
861/2010 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2010, που τροποποιεί το παράρτηµα Ι 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και 
στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο(**). 

Στην περίπτωση που ο κανονισµός που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
αντικαθίσταται ή στην περίπτωση που για την τροποποίηση της Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας απαιτείται τροποποίηση των κωδικών που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία, η Επιτροπή κατ' εξουσιοδότηση εγκρίνει πράξη σύµφωνα µε το 
άρθρο 27 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27α και 27β προκειµένου να 
τροποποιηθούν οι κωδικοί της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας των προϊόντων που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή προκειµένου να τροποποιηθεί η αναφορά που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, ώστε να ευθυγραµµιστεί µε την ισχύουσα έκδοση 
της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας. 

Η εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξη δεν πρέπει να συνεπάγεται αλλαγές στους 
ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές που εφαρµόζονται σύµφωνα µε την παρούσα 
οδηγία ή πρόσθεση ή αφαίρεση ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας. 

__________  

(*) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. 

(**) ΕΕ L 284 της 29.10.2010, σ. 1.» 



EL 26   EL 

γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6: 

«6. Για τους σκοπούς των στοιχείων α), δ), θ) και ι) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, και των στοιχείων α), ζ), θ) και ι) του άρθρου 20 παράγραφος 1, 
τα προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασµό πρέπει να θεωρείται ότι προορίζονται 
να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κίνησης, εφόσον ο 
προµηθευτής γνωρίζει ή ευλόγως όφειλε να γνωρίζει, ότι ο δικαιούχος προτίθεται να 
χρησιµοποιήσει τα προϊόντα ως καύσιµα θέρµανσης ή καύσιµα κίνησης. Τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
και το στοιχείο α) του άρθρου 20 παράγραφος 1 δεν θεωρούνται ότι προορίζονται 
για χρήση ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κίνησης εφόσον παρέχονται σε έναν 
παραγωγό εµπορευµάτων που αναφέρονται στο στοιχείο η) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου και στο στοιχείο η) του άρθρου 20 παράγραφος 1.» 

(3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 3 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: 

α) στην φορολογία των εκροών θερµικής ενέργειας και στη φορολογία των προϊόντων 
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4401 και 4402· 

β) στις ακόλουθες χρήσεις των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας: 

– ενεργειακά προϊόντα για άλλους σκοπούς εκτός της χρήσης ως καύσιµα κίνησης ή 
καύσιµα θέρµανσης, 

– διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων. 

Ένα ενεργειακό προϊόν έχει διπλή χρήση όταν χρησιµοποιείται τόσο ως καύσιµο 
θέρµανσης όσο και για χρήσεις άλλες εκτός της χρήσης ως καύσιµο κίνησης ή 
καύσιµο θέρµανσης. Η χρήση των ενεργειακών προϊόντων για χηµική αναγωγή και 
στο πλαίσιο ηλεκτρολυτικής και µεταλλουργικής κατεργασίας θεωρείται διπλή 
χρήση, 

– η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται κυρίως για χηµική αναγωγή και στο 
πλαίσιο ηλεκτρολυτικής και µεταλλουργικής κατεργασίας, 

– οι ορυκτολογικές κατεργασίες. 

 Ως «ορυκτολογικές κατεργασίες» νοούνται οι κατεργασίες που κατατάσσονται στην 
ονοµατολογία NACE υπό τον κωδικό ∆Θ 23 «κατασκευή άλλων µη µεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων» στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Συµβουλίου, της 
20ης ∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς*). 

 Ωστόσο, το άρθρο 20 εφαρµόζεται στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται 
όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 
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________  

(*) ΕΕ L 393 της 30.1.2006, σ. 1.» 

(4) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «επίπεδο φορολογίας» νοείται 
το σύνολο των εισπραττόµενων επιβαρύνσεων από όλους τους έµµεσους φόρους 
(εξαιρουµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας, στο εξής: ΦΠΑ) που υπολογίζονται: 

α) όσον αφορά τη φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παράγραφος 2, κατά τη στιγµή 
της διάθεσης στην κατανάλωση, 

β) όσον αφορά τη γενική φορολογία κατανάλωσης της ενέργειας, σύµφωνα µε το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παράγραφος 2, κατά τη στιγµή της διάθεσης 
στην κατανάλωση.» 

β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4: 

«3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και µειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στη 
περίπτωση που στο παράρτηµα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε 
σχέση µε συγκεκριµένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα 
που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιµα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτηµα 
I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, κάθε χρήση για την οποία προσδιορίζεται 
ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, αντίστοιχα, στους πίνακες Α, Β και Γ του 
παραρτήµατος I, θεωρείται ως ενιαία χρήση. 

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία αναπροσαρµόζονται κάθε τρία χρόνια αρχής 
γενοµένης από την 1η Ιουλίου 2016, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι µεταβολές 
του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή εξαιρουµένης της ενέργειας και των 
µη µεταποιηµένων τροφίµων, που δηµοσιεύει η Eurostat. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα 
προκύπτοντα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα ελάχιστα επίπεδα προσαρµόζονται αυτοµάτως, αυξάνοντας ή µειώνοντας το 
βασικό ποσό σε ευρώ κατά το ποσοστό µεταβολής του προαναφερθέντος δείκτη 
κατά τα τρία προηγούµενα ηµερολογιακά έτη. Εάν, µετά την τελευταία 
αναπροσαρµογή, η ποσοστιαία µεταβολή είναι µικρότερη του 0,5%, δεν 
πραγµατοποιείται νέα αναπροσαρµογή.» 

(5) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«Τα κράτη µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, µπορούν να επιβάλλουν 
διαφοροποιηµένους φορολογικούς συντελεστές στη γενική φορολογία κατανάλωσης 
της ενέργειας, υπό φορολογικό έλεγχο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

β) Η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής: 

«– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες (αποκλειοµένων 
των ταξί), αποκοµιδή απορριµµάτων, ένοπλες δυνάµεις και δηµόσια διοίκηση, 
πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα,» 

(6) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«Άρθρο 7 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρµόζονται στα καύσιµα 
κινητήρων καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα I πίνακας Α.» 

(7) Το άρθρο 8 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των 
προϊόντων που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα I πίνακας Β.» 

(8) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 9 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας καυσίµων θέρµανσης 
καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα I πίνακας Γ.» 

(9) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«Άρθρο 10 

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα I πίνακας ∆.» 

(10) Το άρθρο 12 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Όταν εφαρµόζονται µονάδες όγκου, ο όγκος µετράται σε θερµοκρασία 
15°C.» 

(11) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

(i) η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, σχετικά µε το γενικό καθεστώς των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε ό,τι 
αφορά τις απαλλασσόµενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και µε την 
επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη µέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα 
προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειµένου να 
διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρµογή των απαλλαγών αυτών και να 
αποφευχθεί η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση: 

_________  

 (*) ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12.» 

(ii) στο στοιχείο α), η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής εκτός 
αυτής που αφορά τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, να επιβάλουν 
στα προϊόντα αυτά φορολογία χωρίς να υποχρεούνται να τηρούν τα ελάχιστα 
επίπεδα φορολογίας που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.» 

(ii) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ) και ε): 

«δ) όσον αφορά τη φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, τα 
ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για δραστηριότητες που 
υπόκεινται σε, και δεν αποκλείονται από, το καθεστώς της Ένωσης κατά την 
έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 

ε) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα ελλιµενισµένα πλοία.» 

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3: 

«3. Στην περίπτωση των χρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) , µε εξαίρεση τις χρήσεις για την ηλεκτροπαραγωγή επί του σκάφους αναψυχής, η 
απαλλαγή εφαρµόζεται µόνο σε ό,τι αφορά τη γενική φορολογία της κατανάλωσης 
ενέργειας.» 

(12) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 14α: 

«Άρθρο 14α 

1. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, τα κράτη µέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη 
φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών 
προϊόντων από εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τοµείς ή σε επιµέρους τοµείς οι 
οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. 

2. Το ποσό της έκπτωσης φόρου πρέπει να αντιστοιχεί στη µέση ετήσια κατανάλωση 
ενεργειακών προϊόντων της εγκατάστασης, εκπεφρασµένης σε gigajoules (GJ), κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για σκοπούς άλλους από αυτούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, πολλαπλασιασµένη επί 0,00561 και επί το ελάχιστο 
επίπεδο της φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, όπως ορίζεται 
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στο παράρτηµα Ι, πίνακας Γ. Η περίοδος αναφοράς που αναφέρεται στην πρώτη 
πρόταση της παρούσας παραγράφου είναι είτε η περίοδος από την 1η Ιανουαρίου 
2005 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ή η περίοδος από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως 
την 31η ∆εκεµβρίου 2010. Το ποσό της έκπτωσης φόρου δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το φόρο που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών 
προϊόντων από την εγκατάσταση κατά την σχετική περίοδο. 

3. Για τις εγκαταστάσεις που δεν βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς, τα κράτη µέλη βασίζουν το επίπεδο της έκπτωσης φόρου στην 
εγκατεστηµένη ισχύ της εγκατάστασης, πολλαπλασιασµένη επί ένα µέσο συντελεστή 
χρησιµοποίησης της ισχύος, εφαρµόζοντας την µέθοδο που προβλέπεται στην 
απόφαση XXX της Επιτροπής σχετικά µε τον καθορισµό µεταβατικών κανόνων σε 
επίπεδο Ένωσης για εναρµονισµένες δωρεάν κατανοµές, σύµφωνα µε το άρθρο 10α 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (*). 

4. Όταν ένα κράτος µέλος εφαρµόζει επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται µε το 
διοξείδιο του άνθρακα το οποίο υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που καθορίζεται από 
την παρούσα οδηγία, δύναται, για τον καθορισµό του ποσού της έκπτωσης φόρου 
βάσει της παραγράφου 2, να λάβει ως αναφορά το επίπεδο φορολογίας που 
σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα µέχρι το εθνικό επίπεδο. 

5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 4, «τοµείς ή επιµέρους τοµείς που 
θεωρείται ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα» είναι εκείνοι οι 
οποίοι έχουν προσδιοριστεί ως τέτοιοι βάσει του άρθρου 10α (13) της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. 

_______  

(*) ΕΕ L 

(13) Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

(i) τα στοιχεία η) και θ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«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 γίνεται µεικτή χρήση, η φορολογία 
επιβάλλεται ανάλογα µε το κάθε είδος χρήσης. Εάν µια χρήση είναι αµελητέα 
δύναται να θεωρηθεί µηδενική• 

(i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο και το υγραέριο που 
χρησιµοποιούνται ως προωθητικά•» 

(ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) ισχύουν µόνο για τη γενική φορολογία της 
κατανάλωσης ενέργειας.» 
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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 οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναµης µε 
εκείνη που θα µπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι 
συντελεστές της Ένωσης.» 

(1) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

(i) η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη µέλη µπορούν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 
5 του παρόντος άρθρου, να εφαρµόζουν απαλλαγή ή µειωµένο φορολογικό συντελεστή της 
γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, υπό φορολογικό έλεγχο, στα φορολογητέα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν τα προϊόντα αυτά 
αποτελούνται από ή περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα και όταν, σε 
ό,τι αφορά τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα προϊόντα αυτά πληρούν τα κριτήρια βιωσιµότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας:» 

(ii) το τρίτο εδάφιο διαγράφεται. 

β) Οι παράγραφοι 4, 6 και 8 διαγράφονται. 

(14) Τα άρθρα 17 και 18 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: 

«Άρθρο 17 

1. Εφόσον τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
τηρούνται κατά µέσον όρο για κάθε επιχείρηση, τα κράτη µέλη µπορούν να 
παρέχουν φορολογικές µειώσεις στη γενική φορολογία κατανάλωσης ενεργειακών 
προϊόντων που χρησιµοποιούνται για θέρµανση ή για τους σκοπούς του άρθρου 8 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), και ηλεκτρικής ενέργειας στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

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 «αγορές ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας» νοείται το τρέχον 
κόστος της ενέργειας που αγοράζεται ή παράγεται στο πλαίσιο της επιχείρησης. 
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Συµπεριλαµβάνονται µόνον η ηλεκτρική ενέργεια, η θερµότητα και τα ενεργειακά 
προϊόντα που χρησιµοποιούνται για θέρµανση ή για τους σκοπούς του άρθρου 8 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ). Περιλαµβάνονται όλοι οι φόροι εκτός από τον 
εκπιπτόµενο ΦΠΑ. 

Ως «αξία παραγωγής» νοείται ο κύκλος εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιδοτήσεων που συνδέονται άµεσα µε την τιµή του προϊόντος, προστιθέµενων ή 
αφαιρούµενων των µεταβολών στα αποθέµατα των τελικών προϊόντων, των υπό 
επεξεργασία προϊόντων και των αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράζονται µε σκοπό τη 
µεταπώληση, αφού αφαιρεθούν οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς µεταπώληση. 

Ως «προστιθέµενη αξία» νοείται συνολικός κύκλος εργασιών που υπόκειται στον 
ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των εξαγωγών και αφαιρουµένου του συνόλου των 
αγορών που υπόκεινται στον ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγών, 

β) όταν συνάπτονται συµφωνίες µε επιχειρηµατικές οντότητες, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 11 ή µε ενώσεις επιχειρηµατικών οντοτήτων, ή όταν εφαρµόζονται συστήµατα 
εµπορεύσιµων αδειών ή ισοδύναµα µέτρα, στο βαθµό που οδηγούν σε βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. 

2. Εφόσον τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
τηρούνται κατά µέσον όρο για κάθε επιχείρηση, τα κράτη µέλη µπορούν να 
παρέχουν φορολογικές µειώσεις από τη φορολογία που σχετίζεται µε το διοξείδιο 
του άνθρακα σε ενεργειακά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται για θέρµανση ή για 
τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχεία β) και (γ) στις περιπτώσεις 
σύναψης συµφωνιών µε επιχειρηµατικές οντότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 
ή µε ενώσεις επιχειρηµατικών οντοτήτων, ή στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται 
συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών ή ισοδύναµα µέτρα, στο βαθµό που συµβάλλουν 
σε στόχους µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ως «συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών» 
νοούνται τα συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών πλην του καθεστώτος της Ένωσης 
κατά την έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 

Άρθρο 18 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 3, η Ισπανία δύναται να ορίσει ότι τα 
επίπεδα της γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που εφαρµόζει µια αυτόνοµη 
κοινότητα µπορεί να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα εθνικά επίπεδα φορολογίας (περιφερειακή 
διαφοροποίηση). Οι εφαρµοστέοι κανόνες πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το επίπεδο φορολογίας που εφαρµόζει µια αυτόνοµη κοινότητα δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το αντίστοιχο εθνικό επίπεδο φορολογίας κατά ποσοστό άνω του 15%,  

β) όπου κατά τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής στην 
Ισπανία από άλλο κράτος µέλος, γίνεται παρατυπία στην Ισπανία ή θεωρείται ότι έχει γίνει, 
κατά την έννοια του άρθρου 10 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σε ό,τι αφορά το απαιτητό των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης, το πρόσωπο που εγγυήθηκε την πληρωµή σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 της εν λόγω οδηγίας, δεν πρόκειται να θεωρηθεί υπεύθυνο για την καταβολή της 
διαφοράς µεταξύ του επιπέδου φορολογίας που εφαρµόζεται από κάθε αυτόνοµη κοινότητα 
και του εθνικού επιπέδου, εκτός εάν το πρόσωπο συµµετείχε στην παρατυπία ή παράβαση. 
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2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 3, η Γαλλία δύναται να ορίσει ότι τα 
επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που εφαρµόζονται στο επίπεδο 
γαλλικών περιφερειών µπορεί να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα εθνικά επίπεδα φορολογίας 
(περιφερειακή διαφοροποίηση). Οι εφαρµοστέοι κανόνες πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) Το επίπεδο φορολογίας που εφαρµόζει µια περιφερειακή αρχή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το αντίστοιχο εθνικό επίπεδο φορολογίας σε ποσοστό άνω του 15%,  

β) Όπου κατά τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής στη 
Γαλλία από άλλο κράτος µέλος, σηµειώνεται παρατυπία ή θεωρείται ότι έχει συµβεί στη 
Γαλλία, κατά την έννοια του άρθρου 10 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σε ό, τι αφορά το απαιτητό 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το πρόσωπο που εγγυήθηκε την πληρωµή σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 της εν λόγω οδηγίας δεν πρόκειται να θεωρηθεί υπεύθυνο για την καταβολή της 
διαφοράς µεταξύ του επιπέδου φορολογίας που εφαρµόζεται από κάθε περιφερειακή αρχή και 
του εθνικού επιπέδου, εκτός εάν το πρόσωπο συµµετείχε στην παρατυπία ή παράβαση. 

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. 

4. Η Ελλάδα δύναται να συνεχίσει να εφαρµόζει επίπεδα γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης της ενέργειας µέχρι και 0,6 ευρώ ανά GJ κατώτερα από τα ελάχιστα επίπεδα 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που 
χρησιµοποιείται ως προωθητικό και για τη βενζίνη που χρησιµοποιείται στους νοµούς 
Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσων και Κυκλάδων και στα ακόλουθα νησιά του Αιγαίου: 
Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαµοθράκη και Σκύρος. 

5. Η Βουλγαρία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουµανία και η Σλοβακία δύνανται, για τις χρήσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 8 και 9, να εφαρµόσουν µεταβατική περίοδο µέχρι την 1η του Ιανουαρίου 2021 
για τη θέσπιση φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η Ένωση 
αποφασίσει ότι τα επίπεδα των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων πρέπει να µειωθούν µέχρι 
το 2020 σε ποσοστό άνω του 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν το 1990, η 
Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρµογή αυτών των µεταβατικών περιόδων και, ενδεχοµένως, θα 
υποβάλει πρόταση µε σκοπό τη συντόµευση τους ή/και την τροποποίηση των ελάχιστων 
επιπέδων της φορολογίας που σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, όπως ορίζεται στο 
παράρτηµα Ι.» 

(15) Τα άρθρα 18α και 18β διαγράφονται.  

(16) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 20 

1. Μόνον τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα υπάγονται στις διατάξεις περί ελέγχου και 
κυκλοφορίας της οδηγίας 2008/118/ΕΟΚ: 
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α) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1507 έως 1518, όταν πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κίνησης• 

β) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2707 10, 2707 20, 2707 30 και 2707 
50• 

γ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 έως 2710 19 69. Ωστόσο, για 
τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 21, 2710 11 25 και 2710 19 29, τα 
κεφάλαια ΙΙΙ και IV της οδηγίας 2008/118/ΕΚ εφαρµόζονται µόνο για τη χύδην εµπορική 
κυκλοφορία• 

δ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2711 (εξαιρουµένων των κωδικών 2711 
11, 2711 21 και 2711 29)• 

ε) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2901 10• 

στ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 
2902 43 και 2902 44• 

ζ) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2905 11 00, όταν δεν είναι συνθετικής 
προέλευσης και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα 
κίνησης• 

η) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 10 και 3824 90 91: 

(i) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2207, 2208 90 91 και 2208 90 99 εάν 
αυτά προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή κίνησης και έχουν 
µετουσιωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 
92/83/ΕΚ• 

ι) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 90, 3823 19 90 και 3824 90 97, 
εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµο θέρµανσης ή κίνησης• 

ια) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3811. 

2. Τα κράτη µέλη δύνανται, βάσει διµερών διακανονισµών, να µην εφαρµόζουν 
ορισµένες ή όλες τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙΙ και IV της οδηγίας 2008/118/ΕΚ όσον 
αφορά ορισµένα ή όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, στο βαθµό που δεν καλύπτονται από τα άρθρα 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας. Οι 
διακανονισµοί αυτοί δεν επηρεάζουν τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν σε αυτούς. Όλοι οι 
διµερείς διακανονισµοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει τα άλλα κράτη 
µέλη.» 

(17) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής: 

Στο σηµείο 1, οι λέξεις «οδηγία 92/12/ΕΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οδηγία 
2008/118/ΕΚ»· 

β) Η παράγραφος 2 διαγράφεται• 
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γ) Στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5, οι λέξεις «Για την εφαρµογή των 
άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Για την εφαρµογή 
των άρθρων 2 και 7 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ». 

(18) Το άρθρο 24 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα εξής: 

«2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως, 

«κανονικές δεξαµενές καυσίµων»: 

– οι δεξαµενές που ο κατασκευαστής ή τρίτο πρόσωπο τοποθετούν µονίµως σε όλα τα 
µηχανοκίνητα οχήµατα και οι οποίες, σύµφωνα µε τα έγγραφα κυκλοφορίας ή το 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήµατος, πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις 
και τις απαιτήσεις ασφαλείας, και η µόνιµη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την 
απευθείας χρησιµοποίηση του καυσίµου, τόσο για την κίνηση των οχηµάτων όσο και, 
ενδεχοµένως, για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, των συστηµάτων ψύξης 
και άλλων συστηµάτων. Θεωρούνται επίσης ως κανονικές δεξαµενές καυσίµων οι 
δεξαµενές υγραερίου, που είναι τοποθετηµένες σε µηχανοκίνητα οχήµατα και επιτρέπουν 
την απευθείας χρησιµοποίηση του υγραερίου ως καυσίµου καθώς και οι δεξαµενές που 
είναι τοποθετηµένες σε άλλα συστήµατα µε τα οποία µπορεί να είναι εξοπλισµένο το 
όχηµα, 

– οι δεξαµενές καυσίµων που ο κατασκευαστής ή τρίτο πρόσωπο τοποθετεί µονίµως σε 
ειδικό εµπορευµατοκιβώτιο το οποίο σύµφωνα µε τα έγγραφα κυκλοφορίας του 
εµπορευµατοκιβωτίου, πληροί τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις 
ασφαλείας, και η µόνιµη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιµοποίηση 
του καυσίµου για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, των συστηµάτων ψύξης 
και άλλων συστηµάτων µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα ειδικά εµπορευµατοκιβώτια. 

Ως «ειδικά εµπορευµατοκιβώτια» νοούνται τα εµπορευµατοκιβώτια που διαθέτουν ειδικά 
σχεδιασµένο εξοπλισµό για συστήµατα ψύξης, συστήµατα οξυγόνωσης, συστήµατα 
θερµοµόνωσης ή άλλα συστήµατα.» 

(19) Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 27 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Οι αρµοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 5 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον. 

2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο 
Συµβούλιο. 

3. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή 
υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27α και 27β.». 

(20) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 27α, 27β και 27γ: 
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«Άρθρο 27α 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 µπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγµή από το Συµβούλιο. 

2. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να 
αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενηµερώσει την Επιτροπή 
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας 
την εξουσιοδότηση που θα µπορούσε να ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόµενους λόγους της 
ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσµατα αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 
καθορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που είναι ήδη σε 
ισχύ. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 27β 

∆ιατύπωση αντιρρήσεων για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

1. Το Συµβούλιο δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εντός [τριών] µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης.  

2. Αν κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας το Συµβούλιο δεν αντιταχθεί στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.  

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, εφόσον 
το Συµβούλιο ενηµερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή του να µην προβάλει αντιρρήσεις. 

3. Εάν το Συµβούλιο προβάλει αντιρρήσεις για την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το Συµβούλιο αιτιολογεί τις αντιρρήσεις του. 

Άρθρο 27γ 

Ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση από 
την Επιτροπή ή για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών ή για την ανάκληση της εξουσιοδότησης 
από το Συµβούλιο.» 

(21) Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 29 

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. 
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Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, µεταξύ άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που 
σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως 
όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις µεταφορές και την αιτιολόγηση των 
απαλλαγών και µειώσεων, περιλαµβανοµένων των καυσίµων που χρησιµοποιούνται στην 
αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην 
έκθεση της Επιτροπής λαµβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η 
πραγµατική τιµή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της Συνθήκης. 

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.» 

(22) Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. 

(23) Τα παραρτήµατα II και III διαγράφονται. 

Άρθρο 2 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2012 τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο 
των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και 
της παρούσας οδηγίας. 

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2013.  

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο και τρίτο εδάφιο, οι 
διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά 
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή 
καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
της εθνικής νοµοθεσίας τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, […] 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Πίνακας Α. - Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013 για 
καύσιµα κίνησης για τους σκοπούς του άρθρου 7 

 Φορολογία που 
σχετίζεται µε 
το διοξείδιο 
του άνθρακα  

Γενική 
φορολογία 

κατανάλωσης 
ενέργειας 

Γενική 
φορολογία 

κατανάλωσης 
ενέργειας 

Γενική 
φορολογία 

κατανάλωσης 
ενέργειας 

 1 Ιανουαρίου 
2013 

1 Ιανουαρίου 
2013 

1 Ιανουαρίου 
2015 

1 Ιανουαρίου 
2018 

Βενζίνη  

Κωδικοί ΣΟ 
2710 11 31, 2710 11 41, 
2710 11 45, 2710 11 49, 
2710 11 51 και 2710 11 
59 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 

9,6 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ 

Πετρέλαιο ντίζελ 

Κωδικοί ΣΟ 
2710 19 41 έως 2710 19 
49 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 

8,2 ευρώ/GJ 8,8 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ 

Κηροζίνη 

Κωδικοί ΣΟ 
2710 19 21 και 
2710 19 25 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 

8,6 ευρώ/GJ 9,2 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ 

Υγραέριο 

Κωδικοί ΣΟ 
2711 12 11 έως 2711 19 
00 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 

1,5 ευρώ/GJ 5,5 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ 

Φυσικό αέριο 

Κωδικοί ΣΟ  
2711 11 00 και 2711 21 
00 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 

1,5 ευρώ/GJ 5,5 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ 
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Πίνακας Β. — Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013 για 
καύσιµα κίνησης που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό του άρθρου 8 παράγραφος 2  

 Φορολογία που 
σχετίζεται µε το 
διοξείδιο του 
άνθρακα  

Γενική φορολογία 
κατανάλωσης 
ενέργειας 

Πετρέλαιο ντίζελ 

Κωδικοί ΣΟ 
2710 19 41 έως 2710 19 49 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Κηροζίνη 

Κωδικοί ΣΟ 
2710 19 21 και 2710 19 25 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Υγραέριο 

Κωδικοί ΣΟ
2711 12 11 έως 2711 19 00 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Αέριο φυσικό 

Κωδικοί ΣΟ 
2711 11 00 και 2711 21 00 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 
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Πίνακας Γ. - Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 για 
καύσιµα θέρµανσης  

 Φορολογία που 
σχετίζεται µε το 
διοξείδιο του 
άνθρακα  

Γενική φορολογία 
κατανάλωσης 
ενέργειας 

Πετρέλαιο ντίζελ 

Κωδικοί ΣΟ 
2710 19 41 έως 2710 19 49 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Βαρύ πετρέλαιο 

Κωδικοί ΣΟ 
2710 19 61 έως 2710 19 69 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Κηροζίνη 

Κωδικοί ΣΟ 
2710 19 21 και 2710 19 25 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Υγραέριο 

Κωδικοί ΣΟ
2711 12 11 έως 2711 19 00 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Φυσικό αέριο  

Κωδικοί ΣΟ
2711 11 00 και 2711 21 00 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Γαιάνθρακας και 
οπτάνθρακας 

Κωδικοί ΣΟ
2701, 2702 και 2704 

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 
άνθρακα 0,15 ευρώ/GJ 

Πίνακας Γ. - Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 για την 
ηλεκτρική ενέργεια 

 Φορολογία που 
σχετίζεται µε το 
διοξείδιο του 
άνθρακα  

Γενική φορολογία 
κατανάλωσης 
ενέργειας 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Κωδικός ΣΟ 2716 
 0,15 ευρώ/GJ» 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Επανεξέταση της οδηγίας 2003/96/EΚ 

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆22  

14 05 Φορολογική πολιτική 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση23  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά επέκταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Βιώσιµη ανάπτυξη – προώθηση µιας οικολογικότερης και ανταγωνιστικότερης οικονοµίας 
στην οποία οι πόροι χρησιµοποιούνται πιο αποδοτικά (Ευρώπη 2020) 

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικός στόχος αριθ. 3. 

Ανάπτυξη νέων φορολογικών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη στήριξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης (για παράδειγµα στον τοµέα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
πολιτικής) 

Σχετική(ές) δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Τίτλος 14 Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση ∆Β∆ 05 Φορολογική πολιτική 

                                                 
22 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ∆Β∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
23 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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1.4.3. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και επιπτώσεις 

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους 
στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Συνοχή της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας µε τις προτεραιότητες της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και συνοχής µε σύστηµα εµπορίας εκποµπών (ΣΕΕ) 

Κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον κινήτρων της ισχύουσας οδηγίας καθορισµός 
θετικών κινήτρων π.χ. υπέρ των βιοκαυσίµων. 

Συµβολή στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, αύξηση της απασχόλησης και 
της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Οµοιόµορφη αντιµετώπιση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή 
φορολογία και, συνεπώς, δηµιουργία πραγµατικά ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των 
διαφόρων καταναλωτών ενέργειας. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Ειδοποίηση µέσω της τιµής του διοξειδίου του άνθρακα για τους τοµείς που δεν εµπίπτουν 
στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών (ΣΕΕ). 

Πραγµατικός έµµεσος φορολογικός συντελεστής για την ενέργεια (ΕΦΣ για την ενέργεια) 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Η ΕΕ έχει θέσει µια σειρά απαιτητικών, νοµικά δεσµευτικών στόχων για την κλιµατική 
αλλαγή και την ενέργεια που πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2020. Αυτοί διατυπώνονται στη 
Στρατηγική Ευρώπη 2020 και καθορίζουν ως προτεραιότητα τη βιώσιµη ανάπτυξη, την 
αποτελεσµατικότερη, οικολογικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονοµία. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ 

Η κλιµατική αλλαγή και τα ενεργειακά ζητήµατα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Η 
συντονισµένη δράση είναι ουσιαστική για την επίτευξη των στόχων οι οποίοι καθορίζονται 
από κοινού στους τοµείς αυτούς. 

1.5.3. Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

δ. δ. 

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Η πρόταση καθορίζει ένα πλαίσιο για τη χρήση της φορολογίας στο διοξείδιο του άνθρακα σε 
τοµείς όπου δεν εφαρµόζεται το ΣΕΕ της ΕΕ, συµπληρώνοντας την ειδοποίηση µέσω της 
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τιµής του διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζεται από το ΣΕΕ. Θα αποφεύγονται 
επικαλύψεις µεταξύ των δύο µέσων για να εξασφαλιστεί η συνοχή µε το ΣΕΕ της ΕΕ και να 
αποφευχθούν οι απώλειες µε οικονοµικά συµφέροντα τρόπο. 

Η πρόταση συµβάλλει στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα στα 
κράτη µέλη να βελτιστοποιήσουν το δυναµικό του φορολογικού συστήµατος για την 
προώθηση βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, για την ενθάρρυνση της απασχόλησης και των 
επενδύσεων και για την προώθηση της επίτευξης των ευρύτερων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων µας. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης  

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση για την ΕΕ. 

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

–  Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ µέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ  

–  ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ  

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος (οι) τρόπος(οι) διαχείρισης24  

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση για την ΕΕ. 

 Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες25  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του 
τίτλου V της συνθήκης για την για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην 
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

                                                 
24 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
25 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (θα προσδιοριστεί) 

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί  

2.2.2. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου  

2.3. Μέτρα για την πρόληψη απάτης και παρατυπιών  

Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα. 




