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Τροπολογία 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 22
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου 
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.

(1) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου 
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.
Έχει σημασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξακριβωθεί 
κατά πόσον λαμβάνεται επαρκώς υπόψη 
η προστασία της δημόσιας υγείας, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Or. nl
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Τροπολογία 23
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Δεδομένου ότι η φορολογία της 
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνιστά ευρύτατο και σημαντικότατο 
ζήτημα, είναι σημαντικό οι στόχοι που 
τίθενται στην απόφαση 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23 Απριλίου 2009 
σχετικά με τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου1 να αποτελέσουν τη 
βάση για την αναδιάρθρωση των 
κοινοτικών διατάξεων-πλαίσιο σχετικά με 
τη φορολογία ενεργειακών προϊόντων και 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτός είναι 
ο μόνος τρόπος για να ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι στόχοι που αφορούν την 
πολιτική για την προστασία του κλίματος 
και την περιβαλλοντική πολιτική.  
Προκειμένου να παραδώσουμε ένα 
βιώσιμο περιβάλλον στις μελλοντικές 
γενεές θα πρέπει να δοθεί, στο πλαίσιο 
της προγραμματισμένης αναδιάρθρωσης 
της φορολογίας της ενέργειας, 
προτεραιότητα στον στόχο της μείωσης 
των εκπομπών θερμοκηπίου έναντι των 
στόχων των μεμονωμένων κρατών μελών 
που αφορούν την ενεργειακή και 
βιομηχανική πολιτική. 
_____________
1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 136

Or. de

Τροπολογία 24
Olle Ludvigsson
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου η ενιαία αγορά να 
λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά 
στον τομέα της ενέργειας, όλες οι 
πρωτοβουλίες και τα νομοθετικά μέτρα 
της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα 
πρέπει να είναι διαρκώς και προσεκτικά 
συντονισμένα. Η αναθεωρημένη οδηγία 
2003/96/ΕΚ θα πρέπει να εναρμονιστεί με 
τις άλλες πολιτικές σε σχέση με την 
ενέργεια, που πρέπει επίσης να 
προσαρμοστούν κατάλληλα στο πλαίσιο 
της ενεργειακής φορολογίας. 
Οποιαδήποτε έλλειψη συνοχής θα ήταν 
εις βάρος της εκπλήρωσης των 
μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια είναι ένας τομέας στον οποίο σημειώνεται έντονη πολιτική δραστηριότητα εδώ και 
χρόνια, όπου όμως το επίπεδο συντονισμού μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών ήταν χαμηλό.
Τώρα χρειάζεται μια συνεκτικότερη προσέγγιση –ανάπτυξη συνεργιών και εξάλειψη των 
ασυνεπειών.

Τροπολογία 25
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τη φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων θα πρέπει να την προσεγγίσει 
κανείς με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, 
ώστε να δοθεί ευκαιρία να αναπτυχθούν 
νέες τεχνολογίες.
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Τροπολογία 26
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η συγκεκριμένη αναθεώρηση της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να 
θεωρηθεί στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής φορολογικής 
μεταρρύθμισης και της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. Αν τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να εφαρμόσουν την 
αναθεωρημένη οδηγία με τρόπο που να 
δημιουργεί πρόσθετο εισόδημα, οι 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει τουλάχιστον 
εν μέρει να διατεθούν για την προώθηση 
της βιώσιμης δημιουργίας απασχόλησης 
και της ανάπτυξης, με τη μείωση των 
φόρων στην εργασία κατά τρόπο δίκαιο 
και ισόρροπο. Με τη μετατόπιση του 
αντικτύπου της φορολογίας από έναν 
παράγοντα της παραγωγής (εργασία) σε 
άλλον (ενέργεια), η κατάσταση της 
απασχόλησης θα βελτιωθεί και οι 
εκπομπές θα μειωθούν χωρίς αρνητικές 
συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη οδηγία θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την προώθηση του 
οικολογικού μετασχηματισμού: καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, νέες, «πράσινες» θέσεις 
εργασίας, επιτάχυνση της ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών, όπως επίσης βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η «πράσινη» ανάπτυξη είναι 
καθοριστική προκειμένου οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να μπορέσουν να υπερασπιστούν τη θέση 
τους στην παγκόσμια αγορά. Το σημαντικό είναι να τονωθεί ο μετασχηματισμός με τη 
δημιουργία πιο έξυπνης –και όχι πιο επαχθούς- φορολογικής διάρθρωσης.
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Τροπολογία 27
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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 2020, 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 
Συμβουλίου. 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.

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί γενικά
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 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 2020, 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 
Συμβουλίου. Λόγω του παρόντος και 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη φορολογικά καθεστώτα για το CO2 τα οποία λειτουργούν 
ικανοποιητικά και οικονομικά.
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Τροπολογία 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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 2020, 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 
Συμβουλίου. 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.

(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 
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 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 2020, 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 
Συμβουλίου. 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.

Or. en

Τροπολογία 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Υπενθυμίζεται ότι, ωστόσο, οι 
οικονομίες των κρατών μελών ποικίλουν 
όσον αφορά το επίπεδο των ενεργειακών 
μιγμάτων, και ότι η διεργασία 
περιορισμού των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα πρέπει να τύχει στήριξης 
σύμφωνα με την αρχή της φορολογικής 
ουδετερότητας, εξασφαλίζοντας ότι δεν 
επηρεάζει αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των σχετικών 
οικονομιών. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη 
αναπτύσσουν επί του παρόντος 
μακροπρόθεσμες, βέλτιστες στρατηγικές 
ενεργειακών μιγμάτων που τους 
επιτρέπουν, για παράδειγμα, να κινηθούν 
προς την κατεύθυνση οικονομιών 
χαμηλών εκπομπών, οι οποίες, με τη 
σειρά τους, θα τους επιτρέψουν να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις σε σχέση 
με το κλίμα που τίθενται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα εμπλεκόμενα θεμιτά κοινωνικά και 
οικονομικά συμφέροντα, θα πρέπει τα 
κράτη μέλη να είναι ελεύθερα, όταν 
χρειάζεται, να εφαρμόζουν φορολογία 
σχετική με τις εκπομπές CO2. Η 
αναγνώριση στα κράτη μέλη τέτοιας 
διακριτικής ευχέρειας σημαίνει ότι έχουν 
ελευθερία επιλογής / δυνατότητα επιλογής 
όσον αφορά τη χρήση συνιστώσας 
εκπομπών στον καθορισμό του 
φορολογικού συντελεστή για τα 
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική 
ενέργεια.

Or. pl

Τροπολογία 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(4) Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 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.

Or. pl

Τροπολογία 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η αξιοποίηση αποβλήτων για την 
παραγωγή θερμότητας και ιδίως η χρήση 
τους ως εναλλακτικό καύσιμο δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην φορολογία 
της ενέργειας, δεδομένου ότι η οδηγία 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 
καλεί τους παραγωγούς και κατόχους 
αποβλήτων να τα διαθέτουν με τρόπο όσο 
το δυνατόν αποδοτικότερο από 
ενεργειακή άποψη και όσο το δυνατόν  
φιλικότερο προς τους πόρους δίνοντας 
προτεραιότητα στην αξιοποίηση έναντι 
της διάθεσης.

Or. de
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Τροπολογία 32
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
διατηρήσουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν 
μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της 
κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά 
προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τις 
καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις 
ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.

Or. en

Τροπολογία 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η 
ενεργειακή φορολογία έχει μία ή δύο 
συνιστώσες, δηλαδή υποχρεωτική γενική 
φορολογία κατανάλωσης ενέργειας και, 
προαιρετικά, φορολογία που σχετίζεται με 
το διοξείδιο του άνθρακα.

Or. en
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Τροπολογία 34
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στην οποία θα εξετάζει κατά 
πόσον, πέραν των εκπομπών CO2, 
εκπομπές άλλων βλαβερών αερίων θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη με 
στόχο την προστασία της δημόσιας 
υγείας.

Or. nl

Τροπολογία 35
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν 
την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων 

(6) Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν 
την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων 
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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 Συμβουλίου. 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 
Συμβουλίου. 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 
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 πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι 
τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των 

πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της 
φορολογίας σε καύσιμα που δεν 
βασίζονται σε βιομάζα και η οποία
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 Συμβουλίου. 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 
Συμβουλίου. Για τη βιομάζα, τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 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 πηγές τα οποία δεν πληρούν 
τα κριτήρια βιωσιμότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω 
οδηγίας 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.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν εμπόδια στο να υπάγουν τα καύσιμα που 
βασίζονται στη βιομάζα στη φορολόγηση του CO2, στον βαθμό που αυτό αντανακλά τις 
εκπομπές CO2 με καθαρό κύκλο ζωής , οι οποίες προκαλούνται από την παραγωγή, διύλιση, 
μεταφορά και χρήση αυτών των καυσίμων. Αυτό πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά αλλά και για τα καύσιμα που βασίζονται σε στερεή βιομάζα.

Τροπολογία 36
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 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 
Συμβουλίου. 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 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 πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου 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.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 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 
Συμβουλίου. 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. 
Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών 
διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούνται 
τα αντίστοιχα κριτήρια βιωσιμότητας, οι 
ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα 
και τα προϊόντα από βιομάζα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα 
κριτήρια αυτά. Για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 
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 πηγές εφαρμόζονται τα 
κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται 
στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας. Για τα 
προϊόντα από βιομάζα εκτός βιοκαυσίμων 
και βιορευστών η Επιτροπή θα προτείνει 
ειδικά κριτήρια βιωσιμότητας, το αργότερο 
ένα έτος από την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας. Μόλις εγκριθεί η πρόταση, τα 
ειδικά κριτήρια βιωσιμότητας θα ισχύουν 
για τα συγκεκριμένα προϊόντα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κριτήρια βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, 
αλλά και για τα καύσιμα που βασίζονται σε στερεή βιομάζα. Δεν θα ήταν λογικό να έχουν 
συστηματικά προνομιακή μεταχείριση –όπως συμβαίνει στην πρόταση της Επιτροπής- τα 
καύσιμα από μη βιώσιμη στερεή βιομάζα. Δεδομένου ότι η λογική της βιωσιμότητας διαφέρει 
κάπως μεταξύ της στερεής βιομάζας και των βιοκαυσίμων/βιορεσυτών, θα πρέπει να 
καθοριστούν ειδικά κριτήρια για τη στερεή βιομάζα και στη συνέχεια να ενταχθούν στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 Συμβουλίου. 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 

(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 σε καύσιμα που δεν 
βασίζονται σε βιομάζα και η οποία
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 Συμβουλίου. Για 
τους σκοπούς της γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει 
αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των 
διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της 
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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. 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 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 πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου 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.

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 
Συμβουλίου. Η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά οποιασδήποτε μορφής, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 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 πηγές, τα 
οποία δεν πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας 
φορολογούνται από τα κράτη μέλη με 
βάση 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν εμπόδια στο να υπάγουν τα καύσιμα που 
βασίζονται στη βιομάζα στη φορολόγηση του CO2 , στον βαθμό που αυτό αντανακλά τις 
εκπομπές CO2 με καθαρό κύκλο ζωής , οι οποίες προκαλούνται από την παραγωγή, διύλιση, 
μεταφορά και χρήση αυτών των καυσίμων. Αυτό πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά αλλά επίσης για τα καύσιμα που βασίζονται σε στερεή βιομάζα. Η φορολογία 
των βιοκαυσίμων και των βιορευστών με βάση το CO2 θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις 
αλλαγές στα κριτήρια βιωσιμότητας.
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Τροπολογία 38
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 Συμβουλίου. 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 
Συμβουλίου. 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 

(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. Σε αυτό 
το σημείο θα πρέπει να γίνεται 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/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
229 της 31.8.2007, σ. 1). Εκτός από αυτό 
θα πρέπει να μην υπολογίζονται μόνο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 
παράγονται από την ημερήσια λειτουργία 
των σταθμών παραγωγής ενέργειας αλλά 
και εκείνες που παράγονται από την 
εξόρυξη των καυσίμων που είναι 
αναγκαία για την παραγωγή ενέργειας 
στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας,
όπως και για την εκ νέου επεξεργασία.
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 
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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 πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου 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.

ενεργειακές υπηρεσίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 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 
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 πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου 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.

Or. de

Τροπολογία 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
προαιρετικής φορολογίας που σχετίζεται 
με το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να 
γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου 
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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 Συμβουλίου. 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 
Συμβουλίου. 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 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 πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου 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 

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 Συμβουλίου. 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 
Συμβουλίου. 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 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 πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου 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 
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αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν 
λόγω κριτήρια.

για τη βιομάζα και τα προϊόντα που 
αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν 
λόγω κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 40
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 άμεση και έμμεση
κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του 
υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης. Ο 
διπλός φόρτος λόγω διπλής φορολογίας 
και διπλής ρύθμισης οδηγεί σε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και πρέπει 
να αποκλειστεί. 
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Or. de

Τροπολογία 41
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 που υπάγονται στο 
σύστημα της Ένωσης όπου η κατανομή 
δικαιωμάτων δεν έχει γίνει δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποκλειστούν από τον φόρο επί του διοξειδίου του άνθρακα τομείς που δεν 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα.
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Τροπολογία 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 
προαιρετική 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.

Or. en

Τροπολογία 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(8) Προς το σκοπό της τεχνολογικής
ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι 
φορολογικοί συντελεστές πρέπει να 
ισχύουν για όλα τα ενεργειακά προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται για δεδομένη 
χρήση. Στον τομέα της πολιτικής της 
ενέργειας δεν είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας.
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Τροπολογία 45
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. 
Όσον αφορά τα καύσιμα κινητήρων, 
πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος για τον σκοπό εξίσωσης των εν 
λόγω συντελεστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης εφαρμογή της αρχής της ουδετερότητας ως προς τα καύσιμα φαίνεται να είναι 
προβληματική στη μεσοπρόθεσμη προοπτική της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δεν προβλέπεται να 
αντιμετωπιστούν σημαντικές δυσκολίες σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Είναι επομένως σκόπιμο 
να επιτραπεί η σταδιακή άρση της ουδετερότητας ως προς τα καύσιμα για τα καύσιμα των 
οχημάτων με κινητήρα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, όχι όμως για άλλους τύπους ή 
χρήσεις καυσίμων.

Τροπολογία 46
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. 
Όσον αφορά τα καύσιμα κινητήρων, 
πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική 
περίοδος για τον σκοπό εξίσωσης των εν 
λόγω συντελεστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ουδετερότητας ως προς τα καύσιμα φαίνεται ότι θα είναι προβληματική για την 
αυτοκινητοβιομηχανία στο εγγύς μέλλον. Είναι επομένως σκόπιμο να επιτραπεί η σταδιακή 
άρση της ουδετερότητας ως προς τα καύσιμα για τα καύσιμα των οχημάτων με κινητήρα που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, όχι όμως για άλλους τύπους ή χρήσεις καυσίμων.

Τροπολογία 47
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στον καθορισμό του φορολογικού 
συντελεστή για τα ορυκτά και τα μη 
ορυκτά καύσιμα, και για κάθε επιμέρους 
ενεργειακό προϊόν σε οποιαδήποτε από 
τις κατηγορίες αυτές θα πρέπει να 
τηρείται με τρόπο δίκαιο η αρχή της 
αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει η παρούσα οδηγία να συνιστά ίσα 
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ελάχιστα επίπεδα φορολογίας τόσο για τα 
ορυκτά όσο και για τα μη ορυκτά 
καύσιμα, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ίσα ελάχιστα επίπεδα 
εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά 
προϊόντα είτε στην κατηγορία των 
ορυκτών καυσίμων είτε στην κατηγορία 
των μη ορυκτών καυσίμων. Θα πρέπει να 
προβλέπονται για τα κράτη μέλη που το 
ζητούν, μεταβατικές περίοδοι για τη 
σταδιακή κατάργηση εξαιρέσεων κατά 
τομέα από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας ή την απόκλιση από 
την προβλεπόμενη ημερομηνία 
μεταφοράς της στην εθνική νομοθεσία 
τους.

Or. en

Τροπολογία 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 Δεδομένου 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.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 49
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 Δεδομένου 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.

(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 Δεδομένου ότι στην εν λόγω 
απόφαση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μείωσης των θερμοκηπιακών 
αερίων πρέπει να κατανέμονται ισότιμα 
μεταξύ των κρατών μελών, θα μπορούσαν 
να οριστούν μεταβατικές περίοδοι για 
ορισμένα κράτη μέλη. Οι μεταβατικές 
περίοδοι θα πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν σύντομες και περιορισμένης 
εμβέλειας. Αν η Ένωση αποφασίσει να 
αυξήσει τους στόχους της για μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου, οι περίοδοι αυτές 
θα πρέπει να επανεξεταστούν και 
συνακόλουθα να αναπρογραμματιστούν ή 
να καταργηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι στόχοι για μείωση των αερίων θερμοκηπίου αυξηθούν, οι μεταβατικές αυτές περίοδοι 
πρέπει να επανεξεταστούν. Σε τέτοια περίπτωση, τα κράτη μέλη που εξαιρούνται θα πρέπει 
τουλάχιστον να λάβουν μέρος σε ένα βαθμό στην προσπάθεια για κοινή προσπάθεια για μείωση 
των εκπομπών.
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Τροπολογία 50
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. Δεδομένου 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.

(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. Δεδομένου 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 επαρκείς μεταβατικές περίοδοι 
για ορισμένα κράτη μέλη, λαμβανομένων 
υπόψη των κοινωνικών αναγκών τους και 
του χρονοδιαγράμματος για την 
απαιτούμενη αναδιάρθρωση του 
ενεργειακού τομέα τους.

Or. en

Τροπολογία 51
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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κατανάλωσης ενέργειας που ισχύει για τα 
καύσιμα κινητήρων πρέπει να παραμείνει 
υψηλότερο από το επίπεδο για τα καύσιμα 
θέρμανσης.

κατανάλωσης ενέργειας που ισχύει για τα 
καύσιμα κινητήρων πρέπει να παραμείνει 
υψηλότερο από το επίπεδο για τα καύσιμα 
θέρμανσης. Η ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για τις διατάξεις κίνησης 
των αυτοκίνητων οχημάτων θα πρέπει, 
για λόγους διατήρησης του 
ανταγωνισμού, να φορολογείται 
περισσότερο από την ηλεκτρική ενέργεια 
που χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. 
Είναι πιθανό, στο εγγύς μέλλον η 
ηλεκτρική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί ως 
πρώτη ύλη στις συναλλαγές και στα 
συστήματα κίνησης όχι μόνο των τρένων 
και των επιβατικών οχημάτων αλλά και 
των εμπορικών οχημάτων.  Για να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού πρέπει τα ελάχιστα όρια 
φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στα συστήματα κίνησης 
και συναλλαγών να προσαρμοστούν με τα 
όρια που ισχύουν για τα καύσιμα 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1. 
Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
εξισωθούν τα ελάχιστα όρια φορολογίας 
της ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιείται για την κίνηση 
οχημάτων με εκείνα που ισχύουν για τα  
το πετρέλαιο κίνησης που 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο.

Or. de

Τροπολογία 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν 
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. 
Δεδομένου ότι η φορολογία που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα 

διαγράφεται
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συμπληρώνει τη λειτουργία της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ η τιμή 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).

Or. en

Τροπολογία 53
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. 
Δεδομένου 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 περιοδικής αναθεώρησης της 
οδηγίας, που αποτελεί αρμοδιότητα της 
Επιτροπής. Τα ελάχιστα επίπεδα 

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. 
Δεδομένου 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 περιοδικής αναθεώρησης της 
οδηγίας, που αποτελεί αρμοδιότητα της 
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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).

Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 54
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. 
Δεδομένου 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 
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 

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Τα 
ελάχιστα επίπεδα τόσο της φορολογίας της 
γενικής κατανάλωσης ενέργειας όσο και 
της φορολογίας που αφορά το CO2 πρέπει 
να αναπροσαρμόζονται αυτόματα σε τακτά 
χρονικά διαστήματα προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της πραγματικής 
τους τιμής· για να μειωθεί η αστάθεια που 
οφείλεται στις τιμές της ενέργειας και των 
τροφίμων, οι αναπροσαρμογές αυτές 
πρέπει να πραγματοποιούνται βάσει των 
αλλαγών του πανευρωπαϊκά 
εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή 
εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη 
μεταποιημένων τροφίμων, που 
δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 
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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).

Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).
Δεδομένου, ωστόσο, ότι η φορολογία που 
αφορά το CO2 συμπληρώνει την οδηγία 
2003/87/ΕΚ, το ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας για το CO2 θα πρέπει, αν και 
όταν η τιμή αγοράς των δικαιωμάτων 
εκπομπών είναι υψηλότερη από την 
πραγματική τιμή του βασικού επιπέδου 
CO2, να ευθυγραμμίζεται με αυτήν την 
τιμή. Επιπλέον, αν οι στόχοι της Ένωσης 
για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
αυξηθούν, το επίπεδο αναφοράς CO2 θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους νέους 
στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναπροσαρμογή θα πρέπει να ισχύει και για το μέρος που αφορά το CO2, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι ο ελάχιστος συντελεστής CO2 δεν θα μειώνεται σε πραγματικές τιμές. 
Δεδομένου ότι ο επιλεγμένος δείκτης δεν ισχύει για τα ενεργειακά προϊόντα, αποφεύγονται τα 
προβλήματα πληθωρισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ της φορολογίας της ενέργειας και του ΣΕΔΕ, με την ισχυρή συνάρτηση του ελάχιστου 
συντελεστή της  παρούσας οδηγίας με την ενδεικτική τιμή του ΣΕΔΕ. Με τον τρόπο αυτό, 
καθιερώνονται προβλέψιμα και δίκαια κίνητρα για την αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 σε 
όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Τροπολογία 55
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. 
Δεδομένου 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 περιοδικής αναθεώρησης της 
οδηγίας, που αποτελεί αρμοδιότητα της 

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. 
Δεδομένου 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 περιοδικής αναθεώρησης της 
οδηγίας, που αποτελεί αρμοδιότητα της 
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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).

Επιτροπής. Το Συμβούλιο πρέπει να 
επανεξετάζει ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας της γενικής κατανάλωσης 
ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
σε διαβούλευση με την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο, και τους ενδιαφερομένους, 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη 
της πραγματικής τους τιμής. Για να 
μειωθεί η αστάθεια που οφείλεται στις 
τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, η εν 
λόγω τακτική επανεξέταση 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).

Or. en

Τροπολογία 56
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
Δεδομένου 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 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 

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
Δεδομένου ότι η φορολογία που σχετίζεται 
με το διοξείδιο του άνθρακα συμπληρώνει 
τη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η 
τάση της πραγματικής τιμής αγοράς των 
δικαιωμάτων εκπομπής πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως μέτρο για τον 
καθορισμό του επιπέδου των φόρων που 
εξαρτώνται από το διοξείδιο του άνθρακα
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 



AM\883480EL.doc 35/158 PE475.931v01-00

EL

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).

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).

Or. de

Τροπολογία 57
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα 
των απαιτήσεων που αποτελούν τα δύο 
συστατικά του νέου συστήματος, θα 
πρέπει η φορολογία της ενέργειας και η 
φορολογία που σχετίζεται με τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα να πληρούν 
σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες, οι οποίοι 
προκειμένου να εξυπηρετούν το συμφέρον 
όλων των καταναλωτών, θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να 
είναι εύκολα κατανοητοί και να 
θεσπιστούν σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η δυνατότητα για 
σωστή διαχείριση του συστήματος.

Or. de

Τροπολογία 58
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 59
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να είναι σημαντικό καύσιμο για τις επιχειρήσεις. Εάν 
ευθυγραμμιστούν οι συντελεστές φορολόγησης, οι τιμές του πετρελαίου θα αυξηθούν σε πολλά 
κράτη μέλη. Δεν θα ήταν ορθό να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα των μεταφορών, π. χ. 
ευθυγραμμίζοντας τους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές του πετρελαίου και της βενζίνης.

Τροπολογία 60
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή. φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή. Θα 
πρέπει, ωστόσο, να προβλέπονται 
μεταβατικές περίοδοι, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στην εθνική νομοθεσία των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 61
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι 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. Είναι σκόπιμο 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει το κείμενο να εκφράζει πιο λεπτές διαφοροποιήσεις.
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Τροπολογία 62
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η εφαρμογή της νέας φορολογικής 
δομής θα περιλαμβάνει την αύξηση του 
ποσοστού της φορολογίας του ντήζελ έτσι 
ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτό της 
βενζίνης.  Αυτό μπορεί να θέσει υπό 
αμφισβήτηση τόσο την απόφαση που 
ελήφθη από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία να επικεντρωθεί 
σε καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς 
συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής 
καύσης όσο και την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, καθώς οι 
οριακές τιμές διοξειδίου του άνθρακα που 
φιλοδοξούμε να επιτύχουμε μπορούν να  
επιτευχθούν μόνο εάν κυκλοφορεί  ικανός 
αριθμός πετρελαιοκίνητων οχημάτων.  
Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα 
ευέλικτα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύεται η 
ανταγωνιστικότητα του τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας ούτε και η 
επιτυχία της στρατηγικής για τη μείωση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον 
τομέα αυτό.  Τα τέλη επί των πωλήσεων, 
τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη 
κυκλοφορίας πρέπει να εναρμονιστούν 
και να αφορούν κατ’ αρχήν αποκλειστικά 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ενός 
οχήματος.

Or. de

Τροπολογία 63
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(13) Η φορολογία των καυσίμων με βάση 
το ενεργειακό τους περιεχόμενο, η οποία 
οδηγεί σε διαφορετικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τη βενζίνη και το 
πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στα ελάχιστα όρια 
φορολογίας.  Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν την ελευθερία να 
καθορίζουν τους δικούς τους 
φορολογικούς συντελεστές για τη βενζίνη 
και το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με 
την αρχή της εθνικής φορολογικής 
κυριαρχίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
θα είναι χαμηλότεροι από τα ελάχιστα 
όρια που ορίζονται από την οδηγία. Σε 
αυτό το πλαίσιο πρέπει τα κράτη μέλη να 
είναι επίσης σε θέση να επιβάλλουν 
διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές 
για το πετρέλαιο κίνησης που 
χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς και για 
εμπορικούς σκοπούς. Στον τομέα των 
επαγγελματικών οχημάτων, ο 
ανταγωνισμός μεταξύ του πετρελαίου 
κίνησης και τις βενζίνης ως καυσίμων 
είναι άνευ σημασίας, καθώς τα 
επαγγελματικά οχήματα είναι 
εξοπλισμένα με πετρελαιοκινητήρες οι 
οποίοι δεν πρόκειται στο μέλλον να 
αντικατασταθούν από βενζινοκινητήρες. 
Τα εμπορικά οχήματα που 
χρησιμοποιούνται για τις οδικές 
μεταφορές εμπορευμάτων επιβαρύνονται 
ήδη για το κόστος της υποδομής, μέσω 
της καταβολής τελών ανάλογα με τον 
χρόνο χρήσης ή την απόσταση που 
διανύουν. Κατά συνέπεια δικαιολογείται 
να συνεχίσει να επιτρέπεται στα κράτη
μέλη να φορολογούν το πετρέλαιο κίνησης 
που χρησιμοποιείται για την κίνηση 
ορισμένων ειδών εμπορικών οχημάτων 
λιγότερο από το πετρέλαιο κίνησης που 
χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελάχιστοι 
φορολογικοί συντελεστές για το πετρέλαιο
κίνησης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
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κινητήρων δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να είναι χαμηλότεροι από τους 
εθνικούς φορολογικούς συντελεστές του 
ντήζελ που χρησιμοποιείται για 
εμπορικούς σκοπούς. 

Or. de

Τροπολογία 64
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 θα διατηρηθεί. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την 
εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση θα πρέπει να 
διατηρηθεί εφόσον δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις εμπορικές μεταφορές.
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Τροπολογία 65
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. 
Προκειμένου να δοθεί στις επιχειρήσεις 
μεταφορών η δυνατότητα να 
προσαρμοσθούν στους νέους κανόνες, θα 
πρέπει να θεσπισθεί μεταβατική περίοδος 
που να λήγει το 2023. 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.

Or. nl

Τροπολογία 66
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Για λόγους 
δίκαιης αντιμετώπισης και για να 
καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ισότιμων 
όρων όσον αφορά τα διαφορετικά μέσα 
εμπορευματικών μεταφορών τα οποία 
χρησιμοποιούν καύσιμα κίνησης, τα 
καύσιμα κινητήρων και τα άλλα 
ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές και 
τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να 
φορολογούνται αναλόγως. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να φορολογούν τα ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές μεταφορές και τη ναυσιπλοΐα.

Τροπολογία 67
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο 
φορολογίας για την εμπορική χρήση του 
πετρελαίου κίνησης από ό,τι για την μη 
εμπορική χρήση είναι από οικονομικής 
πλευράς σημαντική, διότι το κόστος των 
μεταφορών αντιστοιχεί σε σημαντικό 
τμήμα της δομής του κόστους μιας 
επιχείρησης, ιδίως σε χώρες όπου οι 
αποστάσεις που διανύονται είναι μεγάλες
και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη 
πρέπει να παραμείνει ως έχει. 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.

Or. fi

Τροπολογία 68
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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διατηρούν την περιβαλλοντική 
αποτελεσματικότητα της φορολογίας που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμένος αριθμός τομέων και εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από διαρροή άνθρακα 
στην πραγματικότητα δεν δικαιολογεί αυτή τη λύση. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποζημιώνουν 
μέσω κρατικών ενισχύσεων κάθε αποδεδειγμένο κίνδυνο διαρροής άνθρακα προκειμένου για 
ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω φορολογίας της ενέργειας.

Τροπολογία 69
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(14) Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι 
δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της νέας 
φορολογικής δομής στους τομείς και τους 
επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα. Συνεπώς, ενδείκνυται η 
πρόβλεψη αντίστοιχων μέτρων, τα οποία 
όμως πρέπει να διατηρούν την 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα.

Or. de

Τροπολογία 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(14) Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι 
δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της 
προαιρετικής 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.

Or. en

Τροπολογία 71
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της 
φορολογίας της ενέργειας θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει 
διακριτική μεταχείριση εις βάρος των 
τομέων που δεν υπόκεινται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών σε σχέση με τομείς 
που υπόκεινται στο σύστημα αυτό.

Or. de

Τροπολογία 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
επιτρέπει την εφαρμογή 
διαφοροποιημένων φορολογικών 
συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. 
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.

Or. en

Τροπολογία 73
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. 
Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής 
χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή 
στα καύσιμα κίνησης που παράγονται από 
το πετρέλαιο και 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο/βιομεθάνιο είναι η εναλλακτική λύση στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά 
έλαια και έχει εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών, σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές σωματιδίων, καθόλου εκπομπές ενεργών υδρογονανθράκων, μειωμένες εκπομπές 
NOx καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου, επομένως είναι ιδανικό καύσιμο κίνησης σε αστικά 
περιβάλλοντα. Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα καύσιμα κίνησης του μέλλοντος 
της 25ης Ιανουαρίου 2011 αποφαίνεται ότι το μεθάνιο πρέπει να προωθηθεί ως ένα από τα 
βασικά εναλλακτικά καύσιμα στις αστικές μεταφορές.

Τροπολογία 74
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Δεδομένου ότι η καθιέρωση 
ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων 
είναι καθοριστικός παράγοντας για τη 
μείωση της εξάρτησης από μη 
ανανεώσιμα καύσιμα στον τομέα των 
μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, να προβλέπουν 
φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις για 
την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των 
οχημάτων αυτών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτροδότηση συνιστά σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου 
τομέα μεταφορών. Δεδομένου ότι ο συνολικός αντίκτυπος από τις εκπομπές των οχημάτων 
αυτών συνδέεται στενά με την καθαρότητα της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
συγκεκριμένα οχήματα δεν είναι κατ’ ανάγκη εξίσου φιλοπεριβαλλοντικά σε όλα τα κράτη μέλη 
βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι αποδοτικότατες αυτές τεχνολογίες ανοίγουν τον 
δρόμο για τη δημιουργία πραγματικά βιώσιμων συστημάτων μεταφορών.

Τροπολογία 75
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν θα πρέπει να 
περιλάβουν στα αποτελεσματικά και 
ολοκληρωμένα 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινωνική διάταση έχει καθοριστική σημασία στη νομοθεσία για τον ενεργειακό τομέα. Θα 
πρέπει να υπογραμμίζεται σαφώς ότι τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας τα κράτη 
μέλη είναι υπεύθυνα να λαμβάνουν μέτρα για την υποστήριξη των νοικοκυριών που ζουν με τον 
κίνδυνο της ενεργειακής πενίας.
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Τροπολογία 76
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Οι απαλλαγές και οι μειώσεις υπέρ 
των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων παρεμποδίζει τη 
διαμόρφωση σωστής ένδειξης των τιμών.
Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση και μείωση των εκπομπών,
αυτές οι απαλλαγές ή μειώσεις δεν θα 
είναι πλέον επιθυμητές άπαξ και παρέλθει 
μια μεταβατική περίοδος. Είναι 
επιθυμητό τα κράτη μέλη, έχοντας δώσει 
μια ένδειξη τιμής, να βοηθήσουν τα 
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ή τις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις για 
κοινωνικούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο, 
το υψηλότερο κόστος της ενέργειας για 
αυτή την ομάδα-στόχο μπορεί να 
αντισταθμισθεί με τη βοήθεια 
συμπληρωματικών κοινωνικών μέτρων.

Or. nl

Τροπολογία 77
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που 
λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ 
των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής 
παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων 
πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των 
ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα 

(17) Οι απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των 
νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών θα 
συνεπάγονταν απώλεια σημαντικών 
κινήτρων για τη μείωση των 
λογαριασμών και της χρήσης ενέργειας.
Τα έσοδα τα οποία προκύπτουν από την 
φορολόγηση της ενέργειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την προστασία 
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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.

ατόμων με χαμηλό εισόδημα και κυρίως 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, για 
προγράμματα ανακαίνισης κοινωνικών 
κατοικιών, ή σπίτια ατόμων που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενεργειακής 
πενίας. Ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 
υψηλότερες δαπάνες για τη θέρμανση 
αντισταθμίζονται με υψηλότερα 
κοινωνικά επιδόματα ή πρόσθετα 
κοινωνικά μέτρα. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να υποχρεώνονται να παρέχουν στοιχεία 
στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνουν για την προστασία των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή όλων των νοικοκυριών θα εξασθενούσε τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας 
και μάλιστα θα προσέφερε κίνητρα για την αποφυγή της ανάπτυξης αποδοτικότερων 
συστημάτων τηλεθέρμανσης, στρεβλώνοντας έτσι το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Τα έσοδα από τη 
φορολόγηση της ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των φτωχότερων 
κοινωνικών ομάδων και για την υποστήριξη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 78
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Προκειμένου να δοθούν τα σωστά 
κίνητρα για επενδύσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης, θα πρέπει η δυνατότητα που 
προσφέρει το άρθρο 15 για απαλλαγές και 
μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των 
φιλανθρωπικών οργανώσεων να 
καταργηθεί σταδιακά και 
μακροπρόθεσμα. Σε κράτη μέλη όπου 
τούτο επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, 
θα πρέπει να προσφερθεί στα νοικοκυριά 
και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις 
αντιστάθμιση μέσω αποτελεσματικών και 
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εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές 
και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε μη επαγγελματικές 
δραστηριότητες.

ολοκληρωμένων κοινωνικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση με το πεδίο εφαρμογής που έχει σήμερα –χωρίς το πετρέλαιο θέρμανσης- θα πρέπει 
να καταργηθεί μακροπρόθεσμα προκειμένου να βελτιωθούν τα κίνητρα για εξοικονόμηση 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις θα πρέπει να αποζημιωθούν με κοινωνικά μέτρα. Η εξαίρεση θα 
μειώσει, όταν εφαρμοστεί, την πίεση στις τιμές –αποθαρρύνοντας για παράδειγμα τις επενδύσεις
για ανακαίνιση κτιρίων και τηλεθέρμανση- και συνεπώς θα περιορίσει τα νοικοκυριά σε 
καθαρά παθητικό ρόλο όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία 79
Leonardo Domenici

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη σύνδεση μεταξύ είσπραξης υψηλότερων φόρων για το υγραέριο και το μεθάνιο για 
χρήσεις σε μηχανοκίνητα οχήματα και αύξησης του μεριδίου αγοράς των ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας ελάχιστα στηρίζεται σε τεχνικούς λόγους ή λόγους αγοράς. Ακόμη και σε κράτη μέλη 
με μεγάλη παράδοση στη χρήση αερίου ως καυσίμου μηχανοκίνητων οχημάτων, η χρήση 
βιοκαυσίμων αυξάνεται σταθερά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θεσπίσθηκαν δυνάμει της 
οδηγίας σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (οδηγία 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Τροπολογία 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 81
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) 
και του φυσικού αερίου που 
χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα 
προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων 
ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας 

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) 
που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης, 
τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων 
ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας 
της κατανάλωσης ενέργειας ή η 
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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.

δυνατότητα φοροαπαλλαγής του εν λόγω 
ενεργειακού προϊόντος, 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. Στην 
περίπτωση του φυσικού αερίου και του 
βιομεθανίου που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα κίνησης, τα προνόμια υπό τη 
μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων 
γενικής φορολογίας της κατανάλωσης 
ενέργειας ή δυνατότητας φοροαπαλλαγής 
των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων 
πρέπει να καταργηθούν μόνο μετά τη 
διεξαγωγή αξιολόγησης, έως το 2023, 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με 
το ύψος της φορολογίας για το φυσικό 
αέριο στις οδικές μεταφορές. Η ανωτέρω 
αξιολόγηση θα έχει ως αντικείμενο, 
μεταξύ άλλων, την εξέλιξη στη 
διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου και 
του βιομεθανίου, την ανάπτυξη του 
δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην 
Ένωση, το μερίδιο αγοράς οχημάτων που 
κινούνται με φυσικό αέριο στην ΕΕ, την 
καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
του βιομεθανίου ως καυσίμου στις 
μεταφορές και την πραγματική αξία του 
κατώτατου επιπέδου φορολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του βιομεθανίου συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου, 
επομένως και με μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη υποδομών 
ανεφοδιασμού με μεθάνιο. Το μεθάνιο, η διαθέσιμη εναλλακτική λύση στα καύσιμα που 
παράγονται από πετρέλαιο, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη μεθανικών υδρογονανθράκων, 
αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
μειώνει τον θόρυβο και το CO2. Μια «ρήτρα επανεξέτασης» θα αποτελούσε το σωστό 
νομοθετικό μέσο για την εκτίμηση της ανάγκης να διατηρηθεί η ευνοϊκή φορολογική 
μεταχείριση για τα εναλλακτικά καύσιμα.
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Τροπολογία 82
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 μακροπρόθεσμα·
Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα καύσιμα αυτά 
έχουν μικρότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από ό,τι τα άλλα ορυκτά 
καύσιμα, και ότι η υποδομή της διανομής 
τους θα ευνοούσε την καθιέρωση 
ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων, τα 
σχετικά προνόμια πρέπει σταδιακά να 
καταργηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το υγραέριο και το φυσικό αέριο δεν είναι ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις, 
αποτελούν θετικά στοιχεία του ενεργειακού μίγματος σε μεσοπρόθεσμη προοπτική. Έχουν 
μικρότερες εκπομπές CO2 και NOx από ό,τι τα άλλα ορυκτά καύσιμα. Η υποδομή τους θα 
μπορούσε επίσης –ιδιαίτερα όσον αφορά το φυσικό αέριο- να διευκολύνει την καθιέρωση 
ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων. Θα πρέπει επομένως οι φοροαπαλλαγές έως 50% να 
επιτρέπονται όχι μέχρι το 2028, αλλά μόνο για όσο χρειαστεί για την αύξηση των μεριδίων 
αγοράς που είναι τώρα χαμηλά.

Τροπολογία 83
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 
σταδιακά να καταργηθούν.

Or. en

Τροπολογία 84
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να 
διευκολυνθεί η επίτευξη των γενικών 
στόχων με την πολιτική της Ένωσης για 
την ενέργεια και το κλίμα. Η ένταξη του 
τομέα των αερομεταφορών στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ μέσω της 
οδηγίας 2008/101/ΕΚ αντικατοπτρίζει τη 
φιλοδοξία για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον 
συγκεκριμένο τομέα. Σε περίπτωση που 
δεν έχει επιτευχθεί διεθνής συμφωνία που 
να περιλαμβάνει τις εκπομπές των 
διεθνών θαλάσσιων μεταφορών στους 
στόχους μείωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2011, η Επιτροπή δεσμεύεται να 
προτείνει μέτρα για τη συμπερίληψη 
τέτοιων εκπομπών στη δέσμευση της ΕΕ 
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για μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
φορολογούν ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στις αερομεταφορές 
και τη ναυσιπλοΐα με τον ίδιο τρόπο όπως 
τα άλλα ενεργειακά προϊόντα για τις 
μεταφορές έχει καθοριστική σημασία για 
την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ, 
αλλά και ως κίνητρο για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να φορολογούν τα ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές μεταφορές και τη ναυσιπλοΐα.

Τροπολογία 85
Sabine Wils, Νικόλαος Χουντής, Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο 
την υποστήριξη των κοινών στόχων 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια 
και για το κλίμα. Η ένταξη του τομέα των 
αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ μέσω της οδηγίας 
2008/10/ΕΚ αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία 
για μείωση των αερίων θερμοκηπίου από 
τον συγκεκριμένο τομέα. Σε περίπτωση 
που δεν επιτευχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2011 διεθνής συμφωνία που να καλύπτει 
τις εκπομπές της διεθνούς ναυσιπλοΐας 
και να περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους 
μείωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει πρόταση σχετικά με τη 
συμπερίληψη των εκπομπών αυτών στη 
δέσμευση της Ένωσης για μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η 
φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων 
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που χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές 
και τις θαλάσσιες μεταφορές με τον ίδιο 
τρόπο όπως για τα άλλα ενεργειακά 
προϊόντα έχει ουσιαστική σημασία για 
την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης 
και αποτελεί σοβαρό κίνητρο για 
ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι η 
εφαρμογή των φορολογικών αυτών 
μέτρων δεν θα βαρύνει τους 
καταναλωτές, δηλαδή ότι το κόστος δεν 
θα μετακυλιστεί σε αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση να επιβάλλουν τα κράτη μέλη φόρους στα ενεργειακά προϊόντα τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα δεν είναι δικαιολογημένη. Ελλείψει
δυνατότητας για την επιβολή φορολογικών μέτρων σε ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στην αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα, τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για την ενέργεια και 
το κλίμα με τρόπο οικονομικά αποδοτικό.

Τροπολογία 86
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. 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 

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από 
την φορολογία τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα και την 
ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα σκάφη 
αναψυχής. Η απαγόρευση αυτή δεν 
συνάδει προς τους γενικούς 
περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, 
αντίκειται στην αρχή της 
επικουρικότητας και είναι αντίθετη προς 
τον στόχο της καθιέρωσης ίσων όρων 
ανταγωνισμού στη φορολογία της 
ενέργειας. Συνεπώς, πρέπει να 
καταργηθεί. Παράλληλα, θα πρέπει να 
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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.

δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα, 
στους δύο αυτούς τομείς, να προβλέπουν 
φοροελαφρύνσεις ή φοροαπαλλαγές τόσο 
από τη γενική φορολογία όσο και από τη 
φορολογία για το CO2. Συνεπώς, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των διμερών και 
των πολυμερών συμφωνιών και του 
γεγονότος ότι οι αεροπορικές μεταφορές 
θα περιληφθούν στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ ενώ ενδέχεται να 
περιληφθεί και η ναυτιλία, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη ελευθερία 
να διαμορφώνουν τη φορολογία των 
αερομεταφορών και της ναυτιλίας με τον 
τρόπο που κρίνουν κατάλληλο. Η 
συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση θα 
πρέπει να ισχύει και για τις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές. Σε ορισμένους λιμένες 
προσφέρεται εναλλακτικά «καθαρή» 
ενέργεια 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να γίνουν προαιρετικές αντί υποχρεωτικές οι εξαιρέσεις για τις αεροπορικές και 
τις πλωτές μεταφορές. Δεδομένου ότι οι ισχύουσες απαγορεύσεις δεν απορρέουν από διεθνή 
νομοθεσία, περιορίζουν χωρίς να υπάρχει λόγος τα περιθώρια κινήσεων των κρατών μελών 
στους συγκεκριμένους τομείς. Η μετατροπή τους σε προαιρετικές θα προσέφερε στα κράτη μέλη 
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τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε σχέση με το κλίμα και 
την ενέργεια με τρόπο οικονομικότερο.

Τροπολογία 87
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.
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.

(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.
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 τόσο σε θαλάσσιους λιμένες ή σε 
λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας 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.

Or. nl
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Τροπολογία 88
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, 
ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες 
καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις 
επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό 
συντελεστή φορολογίας.

Or. en

Τροπολογία 89
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, 
ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες 
καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις 

(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 
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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.

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. Οι 
αυξήσεις της ενεργειακής απόδοσης θα 
πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια και 
να παρακολουθούνται προσεκτικά από τις 
εθνικές αρχές. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για την εξασφάλιση των πλεονεκτημάτων ενεργειακής απόδοσης πρέπει να είναι 
αυστηρή και σχολαστική. Οι φοροελαφρύνσεις πρέπει να παραχωρούνται αποκλειστικά με βάση 
επαληθευμένες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται σαφή και 
ολοκληρωμένα εθνικά πλαίσια.

Τροπολογία 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, 
ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες 
καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις 
επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό 
συντελεστή φορολογίας. Η ανάλυση της εν 
λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε 
ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής 

(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 
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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.

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 προαιρετική φορολογία που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η 
αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει 
να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στους βιομηχανικούς 
κλάδους.

Or. en

Τροπολογία 91
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 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. 
Τα κριτήρια βιωσιμότητας για τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι η) και 
θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, καθορίζονται  
στο άρθρο 17 της ίδιας οδηγίας, για δε τα 
άλλα προϊόντα βιομάζας καθορίζονται με 
πρόταση της Επιτροπής. 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 
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ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.

γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την 
παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά θα πρέπει συνεπώς να 
επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές 
ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα 
αντίστοιχα κριτήρια βιωσιμότητας. Τα 
άλλα προϊόντα βιομάζας θα πρέπει, μόλις 
θεσπιστούν τα ειδικά κριτήρια 
βιωσιμότητάς τους με πρόταση της 
Επιτροπής, να επωφελούνται από 
πρόσθετα φορολογικά πλεονεκτήματα 
μόνο αν πληρούνται τα νέα αυτά 
κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κριτήρια βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, 
αλλά και για τα καύσιμα που βασίζονται σε στερεή βιομάζα. Δεν θα ήταν λογικό να έχουν 
συστηματικά προνομιακή μεταχείριση –όπως συμβαίνει στην πρόταση της Επιτροπής- τα 
καύσιμα από μη βιώσιμη στερεή βιομάζα. Δεδομένου ότι η λογική της βιωσιμότητας διαφέρει 
κάπως μεταξύ της στερεής βιομάζας και των βιοκαυσίμων/βιορεσυτών, θα πρέπει να 
καθοριστούν ειδικά κριτήρια για τη στερεή βιομάζα και στη συνέχεια να ενταχθούν στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 92
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. Για τη 

(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. Για τη 
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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.

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. Σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 
τούτο συνεπάγεται ότι τα φορολογικά 
πλεονεκτήματα για τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που συμβάλλουν στην 
εξοικονόμηση τουλάχιστον κατά 35% επί 
των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, 
μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ έως το 
τέλος του 2016.  Από το 2017, το όριο θα 
πρέπει να ανεβεί στο 50% και, από το 
2018και μετά, στο 60%.

Or. nl

Τροπολογία 93
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 περιεχόμενο ανά μονάδα 
ποσότητας υγρών βιοκαυσίμων σε 
σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά 
ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι 
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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.

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 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. Στην 
περίπτωση του βιομεθανίου, το 
ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα 
ποσότητας είναι το ίδιο όπως και για το 
φυσικό αέριο. Δεδομένου ότι το 
βιομεθάνιο που διοχετεύεται στο δίκτυο 
φυσικού αερίου συμβάλλει στην αύξηση 
του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών, το 
βιομεθάνιο θα εξαιρείται από τη 
φορολογία για το CO2 και το ενεργειακό 
περιεχόμενο, εφόσον παράγεται σύμφωνα 
με τα κριτήρια βιωσιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι 
του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Δεν υπάρχει περιορισμός στη μίξη 
φυσικού αερίου και βιομεθανίου, επειδή έχουν την ίδια μοριακή σύσταση. Είναι η μόνη 
διαθέσιμη εναλλακτική με χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με τα καύσιμα που παράγονται από 
ορυκτά έλαια. Ως εκ τούτου το βιομεθάνιο πρέπει να εξαιρείται από τη φορολόγηση σε σχέση με 
το CO2 και τη φορολογική επιβάρυνση που συνδέεται με την κατανάλωση ενέργειας.

Τροπολογία 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. 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.

Or. en

Τροπολογία 95
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

κίνδυνο της φοροδιαφυγής, της απάτης ή 
της κατάχρησης που αντιπροσωπεύουν, τα 
προϊόντα του κωδικού ΣΟ 3811 πρέπει να 
υπαχθούν στις διατάξεις ελέγχου και 
διακίνησης της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 96
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα φαινόμενα φοροδιαφυγής μέσω 
«τουρισμού για ανεφοδιασμό καυσίμων»
και αποθήκευσης καυσίμων στο σκάφος 
(tankering) στην εμπορική αεροπορία 
στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά και 
καθιστούν ασύμφορη για τα κράτη μέλη 
την εφαρμογή φορολογικών συντελεστών 
υψηλότερων από ό,τι στις άλλες χώρες. 
Ένας τρόπος για την αντιμετώπισή τους 
θα μπορούσε να είναι η, πλήρης ή μερική, 
στροφή από το ισχύον σύστημα της 
φορολογίας των ποσοτήτων των 
αντίστοιχων καυσίμων κίνησης που 
αγοράζονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, σε ένα σύστημα φορολογίας των 
καυσίμων αυτών με βάση τις ποσότητες 
που χρησιμοποιούνται τελικά στην 
επικράτεια κάθε κράτους μέλους. Για να 
αποκτηθεί καλύτερη εικόνα της 
εναλλακτικής αυτής λύσης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
σκοπιμότητας και αναμενόμενου 
αντικτύπου μιας τέτοιας στροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βορειοαμερικανικό μοντέλο IFTA δείχνει ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν με 
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ορθολογικά με τη φορολόγηση του καυσίμου που χρησιμοποιείται –και όχι της ποσότητας που 
πωλείται- στην επικράτεια κάθε διοικητικής περιοχής (κράτος μέλος). Θα ήταν επομένως 
σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή να διερευνήσει πλήρως τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 
το μοντέλο αυτό με κάποιο τρόπο ως βάση για ένα παρόμοιο σύστημα μέσα στην ΕΕ.

Τροπολογία 97
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος 
του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης 
της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των 
δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων 
της καινοτομίας και των τεχνολογικών 
εξελίξεων και την αιτιολόγηση των 
φοροαπαλλαγών και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
περιλαμβανομένου του καυσίμου που 
χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και 
τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Στην έκθεση θα 
πρέπει να εξετάζονται επίσης οι 
επιπτώσεις στον καθορισμό 
προτεραιοτήτων της βιομηχανικής 
πολιτικής στην ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία, όσον αφορά τους 
καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς 
συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, και στους στόχους μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ στον 
τομέα των επιβατικών οχημάτων. 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 
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στοιχείων και εξετάζοντας τους εθνικούς 
όρους εφαρμογής ώστε να 
διαβεβαιώνεται ότι είναι σαφείς και 
κατανοητοί για όλους τους καταναλωτές 
και ότι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.
Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
υποβάλει, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, 
νέα πρόταση για την εναρμόνιση και τη 
μετατροπή των τελών αγοράς 
αυτοκινήτων, των τελών ταξινόμησης 
αυτοκινήτων και των ετήσιων τελών 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έτσι ώστε να 
βασίζονται αποκλειστικά στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος.

Or. de

Τροπολογία 98
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. 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.
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τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 99
Sabine Wils, Νικόλαος Χουντής, Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος 
του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο 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. Η 
έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επισκόπηση των ισχυουσών φορολογικών 
διατάξεων που περιλαμβάνονται στις 
διμερείς συμφωνίες αεροπορικών 
υπηρεσιών. Ο κατάλογος των τομέων ή 
επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την πρότασή της να υποβάλλεται έκθεση σχετικά με την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών 
για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, η 
Επιτροπή παραδέχεται μεν έμμεσα ότι οι τομείς αυτοί είναι προβληματικοί, αλλά αναβάλλει την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ρύθμισή τους τώρα είναι ωστόσο σημαντική για την 



PE475.931v01-00 72/158 AM\883480EL.doc

EL

αξιοπιστία της ΕΕ όσον αφορά τον στόχο της να καταστήσει βιώσιμο το σύστημα μεταφορών 
της ΕΕ. Η κατάλληλη διαμόρφωση των τιμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία 100
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
τριετία, 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. Καταρτίζεται 
και επανεξετάζεται τακτικά κατάλογος 
των τομέων ή επιμέρους τομέων που 
θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμένος αριθμός τομέων και εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από διαρροή άνθρακα 
στην πραγματικότητα δεν δικαιολογεί ειδική νομοθεσία, θα πρέπει ωστόσο να τηρείται 
κατάλογος. Έτσι, τα κράτη μέλη θα μπορούν να παρέχουν αντιστάθμιση, μέσω κρατικών 
ενισχύσεων, για κάθε αποδεδειγμένο κίνδυνο διαρροής άνθρακα προκειμένου για ενεργοβόρες 
βιομηχανίες λόγω φορολογίας της ενέργειας.



AM\883480EL.doc 73/158 PE475.931v01-00

EL

Τροπολογία 101
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 
2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα μέσα από το πρίσμα της 
εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των 
δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων 
της καινοτομίας και των τεχνολογικών 
εξελίξεων, τον αντίκτυπο σε επιβλαβείς ή 
δυνητικά επιβλαβείς εκπομπές άλλες από 
το CO2, και την αιτιολόγηση των 
φοροαπαλλαγών και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
περιλαμβανομένου του καυσίμου που 
χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και 
τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των ραγδαίων τεχνικών και πολιτικών εξελίξεων στον τομέα, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει εκθέσεις με συχνότητα μεγαλύτερα των πέντε ετών, προκειμένου η παρούσα οδηγία 
παραμένει κατάλληλα ενημερωμένη. Οι εκθέσεις θα πρέπει να απευθύνονται και στο 
Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ληφθούν 
ιδιαίτερα υπόψη τα προβλήματα λόγω εκπομπών άλλων από το CO2 –για παράδειγμα NOx.
Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί ο ευρύτερος αντίκτυπος που έχει στο περιβάλλον η χρήση 
των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.
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Τροπολογία 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά 
πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος 
του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο 
της προαιρετικής 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.

Or. en

Τροπολογία 103
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Δεδομένου ότι οι στόχοι των μέτρων 
που πρόκειται να ληφθούν, ιδίως για να 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 104
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2012, πρόταση για να 
συμπεριληφθεί στην παρούσα οδηγία 
ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για 
τις ράβδους πυρηνικού καυσίμου που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, και για να 
προστεθούν οι ράβδοι πυρηνικού 
καυσίμου στα ενεργειακά προϊόντα που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 
Τούτο γίνεται με την επιφύλαξη των 
σχεδίων σταδιακής κατάργησης που 
έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας δεν αντιμετωπίζει το θέμα των πυρηνικών καυσίμων.
Ωστόσο, οι εξωγενείς επιδράσεις που συνδέονται με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ο 
δυνητικός κίνδυνος σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, και η απαίτηση για ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τις διάφορες πηγές ενέργειας συνηγορούν υπέρ του να περιληφθεί στην 
οδηγία ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για τις ράβδους πυρηνικού καυσίμου. Αυτός ο 
ελάχιστος φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να αντιστοιχεί στο οικονομικό πλεονέκτημα που 
προσφέρεται στην πυρηνική ενέργεια λόγω της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ως 
που προκύπτει από το ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 105
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) Το αργότερο έξι μήνες από την 
έγκριση της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τις προϋποθέσεις 
για τη στροφή ορισμένων ή όλων των 
κρατών μελών προς ένα σύστημα στο 
οποίο τα καύσιμα των μεταφορών θα 
φορολογούνται ανάλογα με τη 
χρησιμοποιούμενη ποσότητα και όχι, 
όπως συμβαίνει σήμερα, ανάλογα με την 
ποσότητα που αγοράζεται. Η έκθεση θα 
συνοδεύεται, όπου είναι σκόπιμο, από 
προτάσεις τροπολογιών στη νομοθεσία 
της Ένωσης και θα περιλαμβάνει πλήρεις 
αξιολογήσεις του αντίκτυπου της 
φορολογικής επικουρικότητας, των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας και της 
μεγέθυνσης της οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να λυθεί το πρόβλημα του τουρισμού για ανεφοδιασμό με καύσιμα, επιβάλλεται να εξεταστεί 
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η δυνατότητα φορολογίας στα πρότυπα του βορειοαμερικανικού μοντέλου IFTA.

Τροπολογία 106
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(32) Συνεπώς, η οδηγία 2003/96/ΕΚ πρέπει 
να τροποποιηθεί αναλόγως, όπου είναι 
σκόπιμο, μετά το 2015 και αφού ληφθεί 
υπόψη η πρώτη έκθεση αξιολόγησης της 
Επιτροπής η οποία θα πρέπει να εξετάζει 
όλες τις δικαιολογημένες ανάγκες των 
κρατών μελών στον τομέα της 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων 
και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 107
Olle Ludvigsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό 
ενωσιακό πλαίσιο για τη φορολόγηση των 
ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Καθορίζει ένα 
σύνολο κανόνων που πρέπει να τηρούν 
υποχρεωτικά τα κράτη μέλη όταν 
επιβάλλουν εθνική φορολογία στους 
συγκεκριμένους τομείς. Περιλαμβάνει 
ορισμό και διάρθρωση αναφοράς για όλα 
τα σχετικά καύσιμα, ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας, αρχές για τη συσχέτιση και 
την αναπροσαρμογή των φορολογικών 
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συντελεστών, σύστημα για τον 
συντονισμό της ενεργειακής φορολογίας 
με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ, ρυθμίσεις για 
σταδιακή κατάργηση και απαλλαγές, 
καθώς και διατάξεις για την περαιτέρω 
ανάπτυξη νομοθεσίας στον συγκεκριμένο 
τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια λεπτομερέστερη παράγραφος που θα σκιαγραφεί τον στόχο και το περιεχόμενο της οδηγίας 
καθιστά το όλο νομοθετικό κείμενο πιο ευανάγνωστο και εύληπτο.

Τροπολογία 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να διακρίνουν 
μεταξύ δύο διαφορετικών στοιχείων της
φορολογίας: υποχρεωτική γενική 
φορολογία κατανάλωσης ενέργειας και 
προαιρετική φορολογία για το διοξείδιο 
του άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 109
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διακρίνουν μεταξύ 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα και γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης ενέργειας, μετατοπίζοντας 
σταδιακά το φορολογικό βάρος προς τα 
λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον 
ορυκτά καύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετατόπιση του φορολογικού βάρους προς τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
σταδιακά, προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν αρκετό χρόνο για να επιφέρουν τις 
προβλεπόμενες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική 
ενέργεια.

Τροπολογία 110
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Για τα καύσιμα που δεν βασίζονται σε 
βιομάζα, η φορολογία η οποία 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 
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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.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι 
συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα 
από βιομάζα 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 
εξαίρεση αυτή πρέπει να περιοριστεί 
περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ για τη μείωση των 
εκπομπών CO2. Για τον λόγο αυτό, η 
εξαίρεση από τη φορολογία του CO2  για 
βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
επιτρέπουν μείωση των εκπομπών 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% θα 
πρέπει να ισχύει μόνο μέχρι τα τέλη του 
2016. Από το 2017, το όριο θα πρέπει να 
είναι 50% και από το 2018 60%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζονται να επιβάλλουν φόρους που σχετίζονται με το CO2 σε 
καύσιμα τα οποία βασίζονται στη βιομάζα, όταν δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που ορίζει η οδηγία 2009/28/ΕΚ.

Τροπολογία 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
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Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Για τα καύσιμα που δεν βασίζονται σε 
βιομάζα, η φορολογία η οποία 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 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 
συγκεκριμένη εξαίρεση θα περιοριστεί 
περαιτέρω με τις διατάξεις της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, η οποία ορίζει ότι η εξαίρεση 
από τη φορολογία του CO2 για τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 35% 
τουλάχιστον θα πρέπει να ισχύει μόνο 



PE475.931v01-00 82/158 AM\883480EL.doc

EL

μέχρι τα τέλη του 2016. Από το 2017, το 
όριο θα πρέπει να είναι 50% και από το 
2018 60%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην επιτρέψει η ΕΕ στα κράτη μέλη να επιβάλουν φορολογία για το CO2
στα καύσιμα που βασίζονται σε βιομάζα. Οι κανόνες για τη φορολογία με βάση το CO2 πρέπει 
να ευθυγραμμιστούν με τα κριτήρια βιωσιμότητας 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.

Τροπολογία 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 θεσπίζεται νέο, προαιρετικό 
στοιχείο στη φορολογία που σχετίζεται με 
το διοξείδιο του άνθρακα, ο φόρος
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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 113
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

απόφαση για 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται ακόμα κριτήρια βιωσιμότητας για στερεά βιομάζα.

Τροπολογία 114
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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 αυτή 
εφαρμόζονται τόσο σε καύσιμα κίνησης 
όσο και σε καύσιμα θέρμανσης. 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.

απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Στην περίπτωση 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 αυτή εφαρμόζονται τόσο σε 
καύσιμα κίνησης όσο και σε καύσιμα 
θέρμανσης. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται ακόμα κριτήρια βιωσιμότητας για στερεά βιομάζα.

Τροπολογία 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται τόσο στην φορολογία της 
γενικής κατανάλωσης ενέργειας όσο και 
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όσο και στην φορολογία της γενικής 
κατανάλωσης ενέργειας.

στην φορολογία που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα, αν έχει θεσπιστεί 
τέτοιο στοιχείο από κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 116
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το αργότερο ένα έτος από την 
έγκριση της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη 
θέσπιση κριτηρίων βιωσιμότητας για τα 
προϊόντα βιομάζας εκτός των 
βιοκαυσίμων και των βιορευστών. Μόλις 
εγκριθεί η πρόταση, οι συντελεστές 
αναφοράς για τις εκπομπές CO2 που 
καθορίζονται στο σημείο 11 του 
παραρτήματος Ι της απόφασης 
2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, και οι τιμές 
αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο 
δύναμη που καθορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28 πρέπει στην 
περίπτωση των προϊόντων βιομάζας 
εκτός των βιοκαυσίμων και των βιοϋγρών 
να εφαρμόζονται μόνο όταν το αντίστοιχο 
προϊόν συμμορφώνεται προς τα νέα 
κριτήρια βιωσιμότητας. Στις περιπτώσεις 
όπου τα συγκεκριμένα προϊόντα βιομάζας 
δεν συμμορφώνονται προς τα εν λόγω 
κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον 
συντελεστή αναφοράς εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και την τιμή 
αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο 
δύναμη, για το ισοδύναμο καύσιμο 
θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν 
καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 
στην παρούσα οδηγία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κριτήρια βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, 
αλλά και για τα καύσιμα που βασίζονται σε στερεή βιομάζα. Δεν θα ήταν λογικό να έχουν 
συστηματικά προνομιακή μεταχείριση –όπως συμβαίνει στην πρόταση της Επιτροπής- τα 
καύσιμα από μη βιώσιμη στερεή βιομάζα. Δεδομένου ότι η λογική της βιωσιμότητας διαφέρει 
κάπως μεταξύ της στερεής βιομάζας και των βιοκαυσίμων/βιορεσυτών, θα πρέπει να 
καθοριστούν ειδικά κριτήρια για τη στερεή βιομάζα και στη συνέχεια να ενταχθούν στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 117
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στον τρόπο που προσεγγίζονται όλα τα ενεργειακά προϊόντα.

Τροπολογία 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η προαιρετική 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.

Or. en

Τροπολογία 119
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
άμεση και έμμεση χρήση των 
ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις 
κατά την έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 ή 
η άμεση και έμμεση χρήση των 
ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις 
που φορολογούνται μέσω εθνικών μέτρων 
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μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα δεν 
υπόκεινται σε διπλή φορολογία ή διπλή 
ρύθμιση.

Or. de

Τροπολογία 120
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διπλή χρήση των ενεργειακών 
προϊόντων.

– ενεργοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι και 
διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να διευκρινιστεί στην οδηγία ότι δεν εφαρμόζεται σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, 
διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι η οδηγία μεταχειρίζεται ισότιμα όλους τους 
ενεργοβόρους τομείς της βιομηχανίας.

Τροπολογία 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως 
εναλλακτικό καύσιμο ή αξιοποιούνται για 
την παραγωγή θερμότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 15 σε συνδυασμό 
με το παράρτημα II R1 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η φορολογία της ενέργειας των αποβλήτων που αξιοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας –
δηλαδή των αποβλήτων των οποίων η καύση απελευθερώνει ενεργειακό περιεχόμενο το οποίο 
αξιοποιείται αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα και διατηρώντας τους πόρους – έρχεται σε 
σύγκρουση με τον στόχο της αποτελεσματικότητας στην χρήση των πόρων και με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

Τροπολογία 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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,

α) όσον αφορά την προαιρετική
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,

Or. en

Τροπολογία 123
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, 
διαφοροποιήσεων και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 125
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 126
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 127
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, η υποχρέωση 
αυτή θα τεθεί πλήρως σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2028, και ως τότε θα 
εφαρμοστεί σταδιακά σε δύο στάδια:
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α) από την 1η Ιανουαρίου 2018, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα εθνικά ελάχιστα 
επίπεδα για οποιοδήποτε καύσιμο 
κίνησης δεν είναι χαμηλότερα κατά 
περισσότερο από 20% από εκείνα 
οποιουδήποτε άλλου καυσίμου κίνησης·
β) από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για τον καθορισμό ίσου 
επιπέδου φορολογίας CO2 για όλα τα 
καύσιμα κίνησης, και εξασφαλίζουν ότι 
το ελάχιστο εθνικό επίπεδο γενικής 
φορολογίας για την κατανάλωση 
ενέργειας για οποιοδήποτε καύσιμο 
κίνησης δεν είναι χαμηλότερο κατά 
περισσότερο από 10% από εκείνο 
οποιουδήποτε άλλου καυσίμου κίνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η αρχή της ουδετερότητας ως προς τα καύσιμα είναι βάσιμη και σωστή, η πλήρης 
εφαρμογή της –με την αύξηση του σχετικού φόρου στο ντήζελ- θα ήταν βραχυπρόθεσμα 
προβληματική για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την 
πολιτική της για τη μείωση των εκπομπών σε ντηζελοκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Η καταληκτική ημερομηνία του 2023 για τα καύσιμα κίνησης θα πρέπει επομένως 
αντικατασταθεί από μια διαδικασία σταδιακής καθιέρωσης που να οδηγεί σε πλήρη 
ουδετερότητα το 2028. Με τον τρόπο αυτό οι παραγωγοί αυτοκινήτων θα μπορούν να 
προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους με τρόπο ορθολογικό.

Τροπολογία 128
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

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 2028.

Or. nl

Τροπολογία 129
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 2028.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η αρχή της ουδετερότητας ως προς τα καύσιμα είναι βάσιμη και σωστή, η πλήρης 
εφαρμογή της –με την αύξηση του σχετικού φόρου στο ντήζελ- θα ήταν βραχυπρόθεσμα 
προβληματική για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την 
πολιτική της για τη μείωση των εκπομπών σε ντηζελοκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Με τον τρόπο αυτό οι παραγωγοί αυτοκινήτων θα μπορούν να προσαρμόσουν τη δραστηριότητά 
τους με τρόπο ορθολογικό.
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Τροπολογία 130
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 το αργότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνική ουδετερότητα είναι ο κύριος αποδοτικός ως προς το κόστος παράγοντας για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO2 και πρέπει συνεπώς να 
εφαρμοστεί ως αρχή το νωρίτερο δυνατόν, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία 131
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, 
διαφοροποιήσεων και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στην 
περίπτωση που στην παρούσα οδηγία είτε 
για ορυκτά και μη ορυκτά καύσιμα είτε 
για ενεργειακά προϊόντα που ανήκουν σε 
μια από τις δύο κατηγορίες καθορίζονται 
ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση 
με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα
μιας των δύο κατηγοριών 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για 
ορυκτά και μη ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να μεταφερθούν ως ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 
στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Τροπολογία 132
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

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. Οι 
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 7 ισχύουν για τις εμπορικές 
μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την 
εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση θα πρέπει να 
διατηρηθεί εφόσον δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις εμπορικές μεταφορές.

Τροπολογία 133
Gianluca Susta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πριν από 
την υποβολή της αξιολόγησης την οποία 
η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το 2023 σχετικά με την 
κατάσταση της εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν 
από οιαδήποτε αύξηση των ελάχιστων 
επιπέδων φορολογίας που εφαρμόζονται 
στα καύσιμα κινητήρων τα οποία 
ορίζονται στο Παράρτημα I,  Πίνακας Α 
για τα καύσιμα όπως το μεθάνιο και το 
βιομεθάνιο, με γνώμονα, μεταξύ άλλων, 
τους στόχους πολιτικής στον τομέα της 
ενέργειας, της βιομηχανίας και του 
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περιβάλλοντος.

Or. it

Τροπολογία 134
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 135
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και 
του βιομεθανίου ως καύσιμων κίνησης, 
τα υψηλότερα ελάχιστα επίπεδα γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
πρέπει να εφαρμοστούν μόνο αφού γίνει, 
μέχρι το 2023, αξιολόγηση της εφαρμογής 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε 
συνάρτηση με το επίπεδο της φορολογίας 
που εφαρμόζεται για το φυσικό αέριο στις 
οδικές μεταφορές. Η σχετική έκθεση θα 
έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την 
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εξέλιξη της διαθεσιμότητας φυσικού 
αερίου και βιομεθανίου, την ανάπτυξη 
του δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην 
Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς οχημάτων με 
φυσικό αέριο στην Ένωση, την 
καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
σε σχέση με το βιομεθάνιο ως καύσιμο 
μεταφορών, και την πραγματική αξία του 
ελάχιστου επιπέδου φορολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις υπάρχουσες μηχανές 
εσωτερικής καύσης χωρίς περιορισμό ως προς την μείξη χάρη στην ίδια μοριακή τους σύνθεση.
Η ανάπτυξη του βιομεθανίου συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου, 
επομένως και με μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη υποδομών 
ανεφοδιασμού με μεθάνιο. Το μεθάνιο, διαθέσιμη εναλλακτική λύση στα καύσιμα που 
παράγονται από πετρέλαιο, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη μεθανικών υδρογονανθράκων, 
αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις 
πόλεις, ενώ μειώνει επίσης το θόρυβο και το CO2.

Τροπολογία 136
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 139
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο σημείο και να συμπληρωθεί, προκειμένου να 
προσαρμοστεί στις άλλες τροποποιήσεις που προτείνονται για τη συγκεκριμένη παράγραφο.
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Τροπολογία 140
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - στοιχείο 4 - στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
αναπροσαρμόζονται κάθε πέντε χρόνια με 
απόφαση του Συμβουλίου βασιζόμενη σε 
συστάσεις της Επιτροπής και 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 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 αναπροσαρμοσμένα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τακτική αναπροσαρμογή των ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας για την κατανάλωση 
ενέργειας θα πρέπει να γίνεται ανά πενταετία, δηλαδή μια φορά σε κάθε κοινοβουλευτική 
περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 141
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
αναπροσαρμόζονται κάθε έξι 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία να αναπροσαρμόζονται οι ελάχιστοι συντελεστές 
φορολογίας κάθε τρία χρόνια. Είναι σκόπιμο να μειωθεί η συχνότητα της αναπροσαρμογής.

Τροπολογία 142
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δε θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή πρέπει να βασίζεται σε απόφαση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 143
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας CO2 που 
καθορίζεται στην παρούσα οδηγία πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται ανά τριετία, αρχής 
γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016, προς 
τον μεγαλύτερο από τους ακόλουθους 
τρεις συντελεστές:
α) τρέχουσα αξία του βασικού επιπέδου 
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CO2, υπολογιζόμενη με αύξηση ή μείωση 
του ελάχιστου ποσού σε ευρώ κατά την 
ποσοστιαία μεταβολή του 
εναρμονισμένου δείκτη τιμών με εξαίρεση 
την ενέργεια και τα μη μεταποιημένα 
τρόφιμα, όπως δημοσιεύεται από την 
Eurostat, τα τρία προηγούμενα 
ημερολογιακά έτη, ή
β) τη μέση τιμή CO2 στο σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 
τους τελευταίους 18 μήνες πριν από την 
ευθυγράμμιση, υπολογιζόμενη με τύπο 
που καθορίζεται από την Επιτροπή με 
βάση την έκθεση του 2015 η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 29.
Αν οι δύο ανωτέρω συντελεστές έχουν 
σημειώσει μεταβολή μικρότερη από 0,5% 
από την τελευταία ευθυγράμμιση, δεν 
γίνεται νέα ευθυγράμμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός αυτός έχει δύο μέρη. Πρώτον, η χρήση του δείκτη εξασφαλίζει ότι ο ελάχιστος 
συντελεστής CO2 δεν θα μειώνεται σε πραγματικές τιμές. Δεδομένου ότι ο ρητά επιλεγμένος 
δείκτης δεν ισχύει για τα ενεργειακά προϊόντα, αποφεύγονται τα προβλήματα πληθωρισμού.
Δεύτερον, δημιουργούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ της φορολογίας της ενέργειας και του 
ΣΕΔΕ. Ο ελάχιστος συντελεστής της παρούσας οδηγίας συνδέεται λογικά με την τιμή αναφοράς 
του CO2 στο ΣΕΔΕ. Με έναν τέτοιο μηχανισμό καθιερώνονται προβλέψιμα και δίκαια κίνητρα 
για την αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Τροπολογία 145
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η Ένωση αποφασίσει ότι τα επίπεδα 
αερίων θερμοκηπίου πρέπει έως το 2020 
να μειωθούν κατά περισσότερο από 20% 
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σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η
Επιτροπή πρέπει, μέσα σε τρεις μήνες το 
πολύ από τη λήψη της απόφασης αυτής, 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις 
προσαρμογές της οδηγίας που κρίνονται 
σκόπιμες προκειμένου να επιτευχθούν οι 
νέοι στόχοι. Το Συμβούλιο λαμβάνει 
απόφαση, μέσα σε έξι μήνες το πολύ από 
τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής, 
σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του 
βασικού επιπέδου CO2 στις νέες 
συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι στόχοι για μείωση των αερίων θερμοκηπίου αυξηθούν, τούτο θα πρέπει να 
αντικατοπτριστεί αμέσως στην παρούσα οδηγία, με κατάλληλη αύξηση του βασικού επιπέδου 
CO2. Δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθεί η φορολογία από τη συνεισφορά στην προσπάθεια 
επίτευξης των νέων στόχων.

Τροπολογία 146
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα 
ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης ενέργειας και φορολογίας 
CO2 στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρή προσαρμογή για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις άλλες αλλαγές που προτείνονται 
στην παρούσα παράγραφο.
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Τροπολογία 147
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 5 – τρίτη περίπτωση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 148
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 5 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές 
δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων 
των ταξί που χρησιμοποιούν καύσιμα τα 
οποία παράγονται από πετρέλαιο), 
αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες 
δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα 
με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο/βιομεθάνιο είναι η εναλλακτική στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά 
έλαια και έχει εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών, σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές σωματιδίων, καθόλου εκπομπές ενεργών υδρογονανθράκων, μειωμένες εκπομπές 
NOx καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου, επομένως είναι ιδανικό καύσιμο κίνησης σε αστικά 
περιβάλλοντα. Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα καύσιμα κίνησης του μέλλοντος 
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της 25ης Ιανουαρίου 2011 αποφαίνεται ότι το μεθάνιο πρέπει να προωθηθεί ως ένα από τα 
βασικά εναλλακτικά καύσιμα στις αστικές μεταφορές.

Τροπολογία 149
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 5 – τρίτη περίπτωση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές και για 
τις χρήσεις στα πυροσβεστικά οχήματα και τα περιπολικά.

Τροπολογία 150
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.»

Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα και 
αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αποφασίζει, με βάση 
σχετική έκθεση και πρόταση της 
Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας που εφαρμόζονται στα 
καύσιμα κινητήρων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα καύσιμα κίνησης θα πρέπει να αποφασίζονται από το 
Συμβούλιο με ομοφωνία.

Τροπολογία 151
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2023 τα κράτη 
μέλη δύνανται να διαφοροποιήσουν τη 
φορολογία για την εμπορική και τη μη 
εμπορική χρήση πετρελαίου κίνησης που 
χρησιμοποιείται ως προωθητικό, υπό τον 
όρο ότι τηρούνται τα ελάχιστα κοινοτικά 
επίπεδα φορολογίας.
Ως «εμπορικό πετρέλαιο κίνησης το οποίο 
χρησιμοποιείται ως προωθητικό» νοείται 
το πετρέλαιο κίνησης που 
χρησιμοποιείται ως προωθητικό για τους 
εξής σκοπούς:
α) τη μεταφορά εμπορευμάτων για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου από 
μηχανοκίνητο όχημα ή συνδυασμό 
συζευγμένων οχημάτων που προορίζονται 
αποκλειστικά για την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο 
επιτρεπόμενο μεικτό βάρος άνω των 7,5 
τόνων·
β) την τακτική ή περιστασιακή μεταφορά 
επιβατών με μηχανοκίνητο όχημα των 
κατηγοριών Μ2 ή Μ3, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων με 
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κινητήρα και των ρυμουλκουμένων 
τους.»

Or. nl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν 
χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας στην εμπορική χρήση του πετρελαίου ως καυσίμου κίνησης.
Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μεταβατική περίοδος που να λήγει το 2023, έτσι ώστε οι 
εταιρίες μεταφορών να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο νέο φορολογικό σύστημα.

Τροπολογία 152
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εισάγουν ή έχουν 
εισαγάγει τέλος για τη χρήση ορισμένων 
έργων υποδομής από τα βαρέα φορτηγά 
οχήματα, κατά την έννοια της οδηγίας
2011/76/ΕΕ, που εκτελούν αποκλειστικά 
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο 
φορολογικό συντελεστή για το πετρέλαιο 
κίνησης που χρησιμοποιείται από τα 
οχήματα αυτά με την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται τα ελάχιστα κοινοτικά επίπεδα 
φορολογίας που ορίζονται στον πίνακα Α 
του παραρτήματος Ι.

Or. de

Τροπολογία 153
Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
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Οδηγία 2003/96/EΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διαφοροποιήσουν την εμπορική από τη 
μη εμπορική χρήση πετρελαίου κίνησης 
που χρησιμοποιείται ως προωθητικό υπό 
τον όρο ότι τηρούνται τα ελάχιστα 
επίπεδα φορολογίας της ΕΕ και ότι ο 
φορολογικός συντελεστής για το εμπορικό 
πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται 
ως προωθητικό δεν είναι κατώτερος από 
το εθνικό επίπεδο φορολογίας που ισχύει 
την 1η Ιανουαρίου 2003, με την 
επιφύλαξη τυχόν σχετικών παρεκκλίσεων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να εφαρμόζουν διαφορετικό 
συντελεστή φορολογίας επί του πετρελαίου κίνησης για εμπορικές χρήσεις. 

Τροπολογία 154
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαφοροποιήσουν τη φορολογία για την 
εμπορική και τη μη εμπορική χρήση του 
πετρελαίου κίνησης.
Ως «εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης το οποίο χρησιμοποιείται ως 
προωθητικό» νοείται το πετρέλαιο 
κίνησης που χρησιμοποιείται ως 
προωθητικό για τους εξής σκοπούς:
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α) μεταφορά εμπορευμάτων για 
λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, 
από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο 
ζευγμένων οχημάτων με αποκλειστικό 
προορισμό την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων,
β) τακτική ή περιστασιακή μεταφορά 
επιβατών, με μηχανοκίνητο όχημα.
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
εμπορικούς μεταφορείς να εφαρμόζουν 
διαφορετικό φορολογικό λογιστικό 
σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την 
εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση θα πρέπει να 
διατηρηθεί εφόσον δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις εμπορικές μεταφορές.

Τροπολογία 155
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.»

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.»

Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διαφοροποιήσουν την εμπορική από τη 
μη εμπορική χρήση πετρελαίου κίνησης 
που χρησιμοποιείται ως προωθητικό υπό 
τον όρο ότι τηρούνται τα ελάχιστα 
ενωσιακά επίπεδα φορολογίας και ότι ο 
φορολογικός συντελεστής για το εμπορικό 
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πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται 
ως προωθητικό δεν είναι κατώτερος από 
το εθνικό επίπεδο φορολογίας που ισχύει 
την 1η Ιανουαρίου 2003, με την 
επιφύλαξη τυχόν σχετικών παρεκκλίσεων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
ως "εμπορικό πετρέλαιο κίνησης που 
χρησιμοποιείται ως προωθητικό" νοείται 
πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως 
προωθητικό για τους ακόλουθους 
στόχους:
α) τη μεταφορά εμπορευμάτων για 
λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό  
από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο 
συζευγμένων οχημάτων με αποκλειστικό 
προορισμό την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων και με επιτρεπόμενο 
συνολικό βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 7,5 
τόνων·
β) την, τακτική ή περιστασιακή, 
μεταφορά επιβατών με μηχανοκίνητο 
όχημα των κατηγοριών Μ2 ή Μ3, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ1 του 
Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, 
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων με 
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.
____________
1 ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται η διάκριση μεταξύ εμπορικής και ιδιωτικής χρήσης του πετρελαίου 
κίνησης για σκοπούς φορολόγησής του. Ο χαμηλότερος συντελεστής φόρου για το πετρέλαιο 
κίνησης εμπορικής χρήσης είναι από οικονομικής πλευράς σημαντικός, διότι το κόστος των 
μεταφορών αντιστοιχεί σε σημαντικό τμήμα της δομής του κόστους μιας επιχείρησης, ιδίως σε 
χώρες όπου οι αποστάσεις που διανύονται είναι μεγάλες.

Τροπολογία 156
Ivo Strejček
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα 
και αφού ζητήσει τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφασίζει, 
με βάση σχετική έκθεση και πρόταση της 
Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης θα 
πρέπει να αποφασίζονται από το Συμβούλιο με ομοφωνία.

Τροπολογία 157
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα και 
αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αποφασίζει, με βάση 
σχετική έκθεση και πρόταση της 
Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας καυσίμων θέρμανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα καύσιμα θέρμανσης θα πρέπει να αποφασίζονται από το 



PE475.931v01-00 116/158 AM\883480EL.doc

EL

Συμβούλιο με ομοφωνία.

Τροπολογία 158
Ivo Strejček

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα και 
αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αποφασίζει, με βάση 
σχετική έκθεση και πρόταση της 
Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα
φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για την ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να αποφασίζονται από 
το Συμβούλιο με ομοφωνία.

Τροπολογία 159
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: (11) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:

Άρθρο 14

i) η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη 
μέλη θα έχουν εξαιρέσει από τη 
φορολογία την ηλεκτροδότηση που 
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παρέχεται απευθείας από την ξηρά στα 
ελλιμενισμένα πλοία.

«Εκτός από τις γενικές διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
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.»
iii) 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 Δεκεμβρίου 2020, την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα 
πλοία.»
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3:
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«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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να φορολογούν τα καύσιμα που προορίζονται για την 
αεροπλοΐα και τη ναυτιλία, όπως επίσης την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για 
ηλεκτροπαραγωγή, αλλά  παράλληλα θα πρέπει να απαλλάσσουν προσωρινά τα ελλιμενισμένα 
πλοία.

Τροπολογία 160
Sabine Wils, Νικόλαος Χουντής, Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχεία β και γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iia) τα στοιχεία β) και γ) διαγράφονται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καταργεί την υποχρέωση των κρατών μελών να εξαιρούν από τη 
φορολογία τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα.
Αυτό προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Σε μελέτη που 
ανέθεσε η Επιτροπή διαπιστώνεται ότι η εναρμόνιση των δασμών και του ΦΠΑ των καυσίμων 
για όλα τα μέσα μεταφοράς (στο επίπεδο εκείνων που καταβάλλονται σήμερα από τις ιδιωτικές 
οδικές μεταφορές) απέφερε εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου σε ποσοστό πάνω από 10% σε 
σύγκριση με τη συνήθη κατάσταση. (Προς έναν τομέα μεταφορών χωρίς άνθρακα στην ΕΕ έως 
το 2050, σ. xi)

Τροπολογία 161
Olle Ludvigsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiα) το στοιχείο β) διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να γίνουν προαιρετικές αντί υποχρεωτικές οι εξαιρέσεις για τις αεροπορικές και 
τις πλωτές μεταφορές. Δεδομένου ότι οι ισχύουσες απαγορεύσεις δεν απορρέουν από διεθνή 
νομοθεσία, περιορίζουν χωρίς να υπάρχει λόγος τα περιθώρια κινήσεων των κρατών μελών 
στους συγκεκριμένους τομείς. Η μετατροπή τους σε προαιρετικές θα προσέφερε στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε σχέση με το κλίμα και 
την ενέργεια με τρόπο οικονομικότερο.

Τροπολογία 162
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii β (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiβ) το στοιχείο γ) διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να γίνουν προαιρετικές αντί υποχρεωτικές οι εξαιρέσεις για τις αεροπορικές και 
τις πλωτές μεταφορές. Δεδομένου ότι οι ισχύουσες απαγορεύσεις δεν απορρέουν από διεθνή 
νομοθεσία, περιορίζουν χωρίς να υπάρχει λόγος τα περιθώρια κινήσεων των κρατών μελών 
στους συγκεκριμένους τομείς. Η μετατροπή τους σε προαιρετικές θα προσέφερε στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε σχέση με το κλίμα και 
την ενέργεια με τρόπο οικονομικότερο.
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Τροπολογία 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο iii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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,

δ) όσον αφορά την προαιρετική 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,

Or. en

Τροπολογία 164
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο iii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα πλοία που έχουν 
προσορμιστεί σε θαλάσσιους λιμένες ή σε 
λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Or. nl

Τροπολογία 165
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο iii
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Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα 
πλοία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις σε ηλεκτροδότηση από την ξηρά είναι δαπανηρές και πρέπει να βασίζονται σε 
προβλέψιμους και μακροπρόθεσμους υπολογισμούς. Η προτεινόμενη απαλλαγή έως το 2020 δεν 
αρκεί από την άποψη αυτή, και θα πρέπει συνεπώς να παραταθεί. Το 2023 προσφέρεται 
περισσότερο προκειμένου η συγκεκριμένη απαλλαγή σε πρώτη φάση να μετεξελιχτεί σε πιο 
ολοκληρωμένο πλαίσιο.

Τροπολογία 166
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο iii

Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα πλοία που είναι 
ελλιμενισμένα σε θαλάσσιο λιμένα ή σε 
λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Or. en

Τροπολογία 167
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α α (νέο)
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Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Η παράγραφος 2 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή είναι λογική συνέπεια των προτεινόμενων διαγραφών των σημείων β) και γ) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 168
Sabine Wils, Νικόλαος Χουντής, Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Η παράγραφος 2 απαλείφθηκε

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απαλείφει τη δύσκαμπτη διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα κράτη 
μέλη πρέπει να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη προκειμένου να άρουν τις 
φοροαπαλλαγές για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα και τη θαλάσσια 
ναυσιπλοΐα στις ενδοενωσιακές μεταφορές. Κανένα κράτος δεν έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα τη 
διαδικασία αυτή. Θα ήταν πιο σκόπιμο να προσφέρει η οδηγία τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
φορολογούν τα καύσιμα.

Τροπολογία 169
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
14α:

διαγράφεται

«Άρθρο 14α
1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 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 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 
Δεκεμβρίου 2008 ή η περίοδος από την 1η 
Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 
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 
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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»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμένος αριθμός τομέων και εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από διαρροή άνθρακα 
στην πραγματικότητα δεν δικαιολογεί αυτή τη λύση. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποζημιώνουν 
μέσω κρατικών ενισχύσεων κάθε αποδεδειγμένο κίνδυνο διαρροής άνθρακα προκειμένου για 
ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω φορολογίας της ενέργειας.

Τροπολογία 170
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 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.

1. 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.

Or. de

Τροπολογία 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14α –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 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.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη 
μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά την 
προαιρετική 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.

Or. en

Τροπολογία 172
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 - στοιχείο βα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για τη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές μεταφορές·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτροδότηση συνιστά σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου 
τομέα μεταφορών. Δεδομένου ότι ο συνολικός αντίκτυπος από τις εκπομπές των οχημάτων 
αυτών συνδέεται στενά με την καθαρότητα της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
συγκεκριμένα οχήματα δεν είναι κατ’ ανάγκη εξίσου φιλοπεριβαλλοντικά σε όλα τα κράτη μέλη 
βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι αποδοτικότατες αυτές τεχνολογίες ανοίγουν τον 
δρόμο για τη δημιουργία πραγματικά βιώσιμων συστημάτων μεταφορών.

Τροπολογία 173
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο -i α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-iα) το στοιχείο στ) αντικαθίσταται ως 
εξής:
«στ) στα ενεργειακά προϊόντα που 
διατίθενται για να χρησιμοποιηθούν ως 
καύσιμα στη ναυτιλία στη θάλασσα και 
τις εσωτερικές πλωτές οδούς 
(συμπεριλαμβανομένης της αλιείας), 
εκτός από την περίπτωση 
χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη 
αναψυχής, και στην ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται επί του σκάφους 
αναψυχής·
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής» νοούνται 
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οποιαδήποτε σκάφη που 
χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους 
ή από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη 
εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν 
δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών 
ή εμπορευμάτων ή για την παροχή 
υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις 
ανάγκες των δημόσιων αρχών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να γίνουν προαιρετικές αντί υποχρεωτικές οι εξαιρέσεις για τις αεροπορικές και 
τις πλωτές μεταφορές. Δεδομένου ότι οι ισχύουσες απαγορεύσεις δεν απορρέουν από διεθνή 
νομοθεσία, περιορίζουν χωρίς να υπάρχει λόγος τα περιθώρια κινήσεων των κρατών μελών 
στους συγκεκριμένους τομείς. Η μετατροπή τους σε προαιρετικές θα προσέφερε στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε σχέση με το κλίμα και 
την ενέργεια με τρόπο οικονομικότερο.

Τροπολογία 174
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο -i β (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-iβ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ) 
α:
«στα) ενεργειακά προϊόντα που 
διατίθενται προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις 
αεροπορικές μεταφορές εκτός των 
ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως «ιδιωτική πτήση αναψυχής» νοείται η 
χρησιμοποίηση αεροσκάφους από τον 
ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο το χρησιμοποιεί βάσει 
μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 
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για μη εμπορικούς σκοπούς, και 
ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη 
μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή 
για την παροχή υπηρεσιών έναντι 
αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημόσιων 
αρχών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να γίνουν προαιρετικές αντί υποχρεωτικές οι εξαιρέσεις για τις αεροπορικές και 
τις πλωτές μεταφορές. Δεδομένου ότι οι ισχύουσες απαγορεύσεις δεν απορρέουν από διεθνή 
νομοθεσία, περιορίζουν χωρίς να υπάρχει λόγος τα περιθώρια κινήσεων των κρατών μελών 
στους συγκεκριμένους τομείς. Η μετατροπή τους σε προαιρετικές θα προσέφερε στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε σχέση με το κλίμα και 
την ενέργεια με τρόπο οικονομικότερο.

Τροπολογία 175
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i και σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχεία στ, η και θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) τα στοιχεία στ) και ζ) διαγράφονται·

iα) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται 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 
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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·»

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν τα ίδια ποια είναι τα κατάλληλα επίπεδα 
φορολογίας για τη ναυτιλία ή την αεροπλοΐα.

Τροπολογία 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α) – σημείο (-i) – (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-i) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«ε) στα ενεργειακά προϊόντα και την 
ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και επιβατών, 
σιδηροδρομικώς, με μετρό, με τραμ [...]
με τρόλεϊ και με αστικό λεωφορείο, 
πρωτίστως εκείνων που χρησιμοποιούν 
φυσικό αέριο·»

Or. es

Τροπολογία 177
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο i



PE475.931v01-00 130/158 AM\883480EL.doc

EL

Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην 
ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τον 
άνθρακα και τα στερεά καύσιμα 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση με το πεδίο εφαρμογής που έχει σήμερα –χωρίς το πετρέλαιο θέρμανσης- θα πρέπει 
να καταργηθεί μακροπρόθεσμα προκειμένου να βελτιωθούν τα κίνητρα για εξοικονόμηση 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις θα πρέπει να αποζημιωθούν με κοινωνικά μέτρα. Η εξαίρεση θα 
μειώσει, όταν εφαρμοστεί, την πίεση στις τιμές –αποθαρρύνοντας για παράδειγμα τις επενδύσεις 
για ανακαίνιση κτιρίων και τηλεθέρμανση- και συνεπώς θα περιορίσει τα νοικοκυριά σε 
καθαρά παθητικό ρόλο όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία 178
Philippe De Backer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) στα ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης 
και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον 

η) έως την 1η Ιανουαρίου 2023 στα 
ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης 
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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•

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·

Or. nl

Τροπολογία 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο που 
χρησιμοποιούνται ως προωθητικά·»

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 180
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο που 

θ) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο που 
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χρησιμοποιούνται ως προωθητικά· χρησιμοποιούνται ως προωθητικά· από την 
1η Ιανουαρίου 2023 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2028, τα κράτη μέλη μπορούν 
να μειώσουν κατά 50% το ελάχιστο 
επίπεδο φορολογίας για ένα ή 
περισσότερα από τα καύσιμα αυτά, 
εφόσον το μερίδιο που έχουν στην εθνική 
αγορά τα οχήματα που κινούνται με το 
συγκεκριμένο καύσιμο είναι μικρότερο 
από 10%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το υγραέριο και το φυσικό αέριο δεν είναι ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις, 
αποτελούν θετικά στοιχεία του ενεργειακού μίγματος σε μεσοπρόθεσμη προοπτική. Έχουν 
μικρότερες εκπομπές CO2 και NOx από ό,τι τα άλλα ορυκτά καύσιμα. Η υποδομή τους θα 
μπορούσε επίσης –ιδιαίτερα όσον αφορά το φυσικό αέριο- να διευκολύνει την καθιέρωση 
ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων. Θα πρέπει επομένως οι φοροαπαλλαγές έως 50% να 
επιτρέπονται όχι μέχρι το 2028, αλλά μόνο για όσο χρειαστεί για την αύξηση των μεριδίων 
αγοράς που είναι τώρα χαμηλά.

Τροπολογία 181
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο που 
χρησιμοποιούνται ως προωθητικά·

θ) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 
φυσικό αέριο, το βιομεθάνιο και το 
υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα κίνησης, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 4, παράγραφος 3 εδάφιο 2α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του βιομεθανίου συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου, 
επομένως και με μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη υποδομών 
ανεφοδιασμού με μεθάνιο. Το μεθάνιο, η διαθέσιμη εναλλακτική λύση στα καύσιμα που 
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παράγονται από πετρέλαιο, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη μεθανικών υδρογονανθράκων, 
αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
μειώνει τον θόρυβο και το CO2. Μια «ρήτρα επανεξέτασης» θα αποτελούσε το σωστό 
νομοθετικό μέσο για την εκτίμηση της ανάγκης να διατηρηθεί η ευνοϊκή φορολογική 
μεταχείριση για τα εναλλακτικά καύσιμα.

Τροπολογία 182
Leonardo Domenici

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) το φυσικό αέριο και το υγραέριο που 
χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, και 
κατ’ εξαίρεσιν από το άρθρο 4, 
παράγραφος 3·» 

Or. it

Αιτιολόγηση

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Τροπολογία 183
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο που 

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

Or. de

Τροπολογία 184
Leonardo Domenici

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iα) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιβ α) στο υγραέριο όταν χρησιμοποιείται 
ως καύσιμο θέρμανσης, και κατ’ 
εξαίρεσιν από το άρθρο 4, παράγραφος 
3·»

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση, σε σχέση με το υγραέριο που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο θέρμανσης, να εφαρμόζουν παρεκκλίσεις τόσο από τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 
που έχουν ορισθεί όσο και από την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας που εισάγεται στο νέο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση οδηγίας. Αυτές οι παρεκκλίσεις 
είναι δικαιολογημένες τόσο από κοινωνική όσο και από περιβαλλοντική άποψη, δεδομένου ότι 
το υγραέριο επιτρέπει να καλύπτονται οι πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες των  ανθρώπων που 
ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Τροπολογία 185
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: διαγράφεται
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«Τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) ισχύουν 
μόνο για τη γενική φορολογία της 
κατανάλωσης ενέργειας.»

Or. lv

Τροπολογία 186
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) ισχύουν μόνο 
για τη γενική φορολογία της κατανάλωσης 
ενέργειας.

Τα στοιχεία α) έως ε), ζ) και θ) ισχύουν 
μόνο για τη γενική φορολογία της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή όλων των νοικοκυριών θα εξασθενούσε τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας 
και μάλιστα θα προσέφερε κίνητρα για την αποφυγή της ανάπτυξης αποδοτικότερων 
συστημάτων τηλεθέρμανσης, στρεβλώνοντας έτσι το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Τα έσοδα από τη 
φορολόγηση της ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των φτωχότερων 
κοινωνικών ομάδων και για την υποστήριξη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 187
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) ισχύουν μόνο 
για τη γενική φορολογία της κατανάλωσης 
ενέργειας.

Τα στοιχεία α), β), δ), ε) και ζ) ισχύουν 
μόνο για τη γενική φορολογία της 
κατανάλωσης ενέργειας.
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Τροπολογία 188
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) ισχύουν μόνο 
για τη γενική φορολογία της κατανάλωσης 
ενέργειας.

Τα στοιχεία α), β), ε) και ζ) ισχύουν μόνο 
για τη γενική φορολογία της κατανάλωσης 
ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται 
για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (ΣΠΗΘ) και της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από την ΣΠΗΘ θα καταστήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών ασύμφορη 
σε πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται πλέον η ΣΠΗΘ. Με την ΣΠΗΘ 
γίνεται χρήση περισσότερης ενέργειας με τις ίδιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η 
εγκατάλειψη της ΣΠΗΘ θα αυξήσει κατά συνέπεια τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και με 
αυτόν τον τρόπο θα ερχόταν σε σύγκρουση με τον στόχο της οδηγίας. Θα πρέπει, επομένως, να 
προβλεφθεί μια ενδεχόμενη μείωση ή απαλλαγή από τον φόρο διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 189
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

3. «Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής 
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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.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους δίκαιης αντιμετώπισης και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που υπόκεινται 
στις διατάξεις περί φορολογήσεως της ενέργειας, αλλά και για να μην χαθούν οι ευκαιρίες 
παροχής κινήτρων για τις δραστηριότητες αυτές ώστε να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και την 
ενεργειακή κατανάλωση, δεν θα πρέπει να τους χορηγηθούν εξαιρέσεις.

Τροπολογία 190
Ivo Strejček

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν μηδενικό επίπεδο φορολογίας στα 
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις
καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις υδατοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.

Τροπολογία 191
Olle Ludvigsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της 
κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά 
προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις 
καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις 
ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Οι 
δικαιούχοι υπόκεινται σε ρυθμίσεις που 
πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης ισοδύναμης με 
εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν 
τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές 
της Ένωσης. Οι εθνικές αρχές πρέπει να 
παρακολουθούν προσεκτικά τη 
διαδικασία για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης. Οι δικαιούχοι που 
δεν επιτυγχάνουν την αναμενόμενη 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
υπόκεινται σε φορολογία της 
κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο 
αντίστοιχο προς το μέγεθος της αθέτησης 
των υποχρεώσεών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για την εξασφάλιση των πλεονεκτημάτων ενεργειακής απόδοσης πρέπει να είναι 
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αυστηρή και σχολαστική, προκειμένου να επιτευχθούν πρακτικά αποτελέσματα. Οι 
φοροελαφρύνσεις πρέπει να παραχωρούνται αποκλειστικά με βάση επαληθευμένες βελτιώσεις 
στην ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται σαφή και ολοκληρωμένα εθνικά 
πλαίσια.

Τροπολογία 192
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13α* – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 ή στην 
περίπτωση των καυσίμων κίνησης, υπό 
την προϋπόθεση ότι το μερίδιό τους στην 
αγορά δεν υπερβαίνει το 5% :

*Σημείωση: έχει προσδιοριστεί από λάθος 
με τον αριθμό '(1)' στην πρόταση της 
Επιτροπής. 

Or. de

Τροπολογία 193
Olle Ludvigsson



PE475.931v01-00 140/158 AM\883480EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13α* – στοιχείο α 
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«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:

1. 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:

α) 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,
β) όσον αφορά προϊόντα βιομάζας άλλα 
από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, τα 
προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τα 
κριτήρια βιωσιμότητας που θα 
καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4α της παρούσας οδηγίας, 
μόλις τα κριτήρια αυτά εγκριθούν.

*Σημείωση: έχει προσδιοριστεί από λάθος 
με τον αριθμό '(1)' στην πρόταση της 
Επιτροπής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κριτήρια βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, 
αλλά και για τα καύσιμα που βασίζονται σε στερεή βιομάζα. Δεν θα ήταν λογικό να έχουν 
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συστηματικά προνομιακή μεταχείριση –όπως συμβαίνει στην πρόταση της Επιτροπής- τα 
καύσιμα από μη βιώσιμη στερεή βιομάζα. Δεδομένου ότι η λογική της βιωσιμότητας διαφέρει 
κάπως μεταξύ της στερεής βιομάζας και των βιοκαυσίμων/βιορεσυτών, θα πρέπει να 
καθοριστούν ειδικά κριτήρια για τη στερεή βιομάζα και στη συνέχεια να ενταχθούν στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 194
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13α* – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«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:

1. «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:

Στην περίπτωση του βιομεθανίου, το 
ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα 
ποσότητας είναι το ίδιο όπως και για το 
φυσικό αέριο. Με δεδομένο το γεγονός ότι 
το βιομεθάνιο που εισάγεται στο δίκτυο 
φυσικού αερίου συμβάλλει στην αύξηση 
του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών, το 
βιομεθάνιο θα εξαιρείται από τη 
φορολογία σε σχέση με το CO2 και το 
ενεργειακό περιεχόμενο, εφόσον 
παράγεται σύμφωνα με τα κριτήρια 
βιωσιμότητας.
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*Σημείωση: έχει προσδιοριστεί από λάθος 
με τον αριθμό '(1)' στην πρόταση της 
Επιτροπής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι 
του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Δεν υπάρχει περιορισμός στη μίξη 
φυσικού αερίου και βιομεθανίου, επειδή έχουν την ίδια μοριακή σύσταση. Είναι η μόνη 
διαθέσιμη εναλλακτική με χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με τα καύσιμα που παράγονται από 
πετρέλαιο. Ως εκ τούτου πρέπει να εξαιρείται από τη φορολογία σε σχέση με το CO2  και τη 
φορολογική επιβάρυνση που συνδέεται με την κατανάλωση ενέργειας. Το ποσοστό βιομεθανίου 
που εισάγεται στο δίκτυο φυσικού αερίου αφαιρείται από τον συνολικό φόρο που συνδέεται με 
το φυσικό αέριο.

Τροπολογία 195
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. 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:

Or. en

Τροπολογία 196
Corien Wortmann-Kool
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. 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 αποτελεσματικά μέτρα, στο 
βαθμό που συμβάλλουν σε στόχους 
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 την προαιρετική φορολογία 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, 
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 

διαγράφεται
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Ι.»

Or. en

Τροπολογία 199
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, 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.

5. Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, 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 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι στόχοι για μείωση των αερίων θερμοκηπίου αυξηθούν, οι μεταβατικές αυτές περίοδοι 
πρέπει να επανεξεταστούν. Σε τέτοια περίπτωση, τα κράτη μέλη που εξαιρούνται θα πρέπει 
τουλάχιστον να λάβουν μέρος σε ένα βαθμό στην προσπάθεια για κοινή προσπάθεια για μείωση 
των εκπομπών.
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Τροπολογία 200
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 17 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«6α. Το αργότερο δύο έτη από την 
έγκριση της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με 
τη βιωσιμότητα και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο από την πλήρη ή μερική 
στροφή από το ισχύον σύστημα της 
φορολογίας των ποσοτήτων των 
αντίστοιχων καυσίμων κίνησης που 
αγοράζονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, σε ένα σύστημα φορολογίας των 
καυσίμων αυτών με βάση τις ποσότητες 
που χρησιμοποιούνται τελικά στην 
επικράτεια κάθε κράτους μέλους. Αν 
κριθεί σκόπιμο, η έκθεση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σχετικές νομοθετικές 
προτάσεις.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φαινόμενα φοροδιαφυγής μέσω «τουρισμού για ανεφοδιασμό καυσίμων» και αποθήκευσης 
καυσίμων στο σκάφος (tankering) στην εμπορική αεροπορία στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά 
και καθιστούν εντελώς ασύμφορη για τα κράτη μέλη την εφαρμογή φορολογικών συντελεστών 
υψηλότερων από ό,τι στις άλλες χώρες. Το βορειοαμερικανικό μοντέλο IFTA δείχνει ότι τα 
προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν με ορθολογικά με τη φορολόγηση του καυσίμου που 
χρησιμοποιείται –και όχι της ποσότητας που πωλείται- στην επικράτεια κάθε διοικητικής 
περιοχής (κράτος μέλος).

Τροπολογία 201
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανά τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη 
του 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, πρόταση για την 
τροποποίησή της. Για την αναπροσαρμογή 
των τιμών ανά τόνο CO2 , ανατίθεται 
στην Επιτροπή η έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της οδηγίας είναι υπερβολικά δύσκαμπτη διαδικασία για την αναπροσαρμογή 
των τιμών του CO2, που έχει μεγάλη σημασία.

Τροπολογία 202
Olle Ludvigsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένων των ραγδαίων τεχνικών και πολιτικών εξελίξεων στον τομέα, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει εκθέσεις με συχνότητα μεγαλύτερα των πέντε ετών, προκειμένου η παρούσα οδηγία 
παραμένει κατάλληλα ενημερωμένη. Οι εκθέσεις θα πρέπει να απευθύνονται και στο 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 203
Philippe De Backer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 204
Rovana Plumb

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις με συχνότητα μεγαλύτερα των πέντε ετών, 
προκειμένου η παρούσα οδηγία παραμένει κατάλληλα ενημερωμένη δεδομένων των ραγδαίων 
τεχνικών και πολιτικών εξελίξεων στον τομέα. Οι εκθέσεις θα πρέπει να απευθύνονται και στο 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 205
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 206
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 την 
ενεργειακή απόδοση, τις επιπτώσεις όσον 
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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.

αφορά επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς 
εκπομπές άλλες  από το CO2, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα 
προβλήματα λόγω εκπομπών άλλων από το CO2 –για παράδειγμα NOx. Είναι σημαντικό να 
μελετηθεί περισσότερο και να αντιμετωπιστεί ενεργητικότερα ο ευρύτερος αντίκτυπος που έχει 
στο περιβάλλον η χρήση των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

Τροπολογία 207
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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. Η έκθεση της Επιτροπής 
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Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η 
πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων 
φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της 
Συνθήκης.

εξετάζει περαιτέρω κατά πόσον, πέραν 
των εκπομπών CO2, εκπομπές άλλων 
βλαβερών αερίων θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη με στόχο την 
προστασία της δημόσιας υγείας. 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.

Or. nl

Τροπολογία 208
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

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 θα 
εξετάζονται επίσης οι επιπτώσεις στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων της 
βιομηχανικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία –όσον αφορά τις 
καθαρές, ενεργειακά αποδοτικές 
συμβατικές μηχανές εσωτερικής καύσης–
και στους στόχους μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ στον 
τομέα των επιβατικών οχημάτων.

Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται 
υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής 

Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται 
υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
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αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων 
επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι 
στόχοι της Συνθήκης.

αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων 
επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι 
στόχοι της Συνθήκης.

Or. de

Τροπολογία 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
επισκόπηση των ισχυουσών φορολογικών 
διατάξεων που περιλαμβάνονται στις 
διμερείς συμφωνίες αεροπορικών 
υπηρεσιών. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την πρότασή της να υποβάλλεται έκθεση σχετικά με την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών 
για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, η 
Επιτροπή παραδέχεται μεν έμμεσα ότι οι τομείς αυτοί είναι προβληματικοί, αλλά αναβάλλει την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Η ρύθμισή τους τώρα είναι ωστόσο σημαντική για την 
αξιοπιστία της ΕΕ όσον αφορά τον στόχο της να καταστήσει βιώσιμο το σύστημα μεταφορών 
της ΕΕ. Η κατάλληλη διαμόρφωση των τιμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.
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Τροπολογία 210
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα αποτελεί αντικείμενο 
τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας 
των εμφανιζόμενων αποδείξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμένος αριθμός τομέων και εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από διαρροή άνθρακα 
στην πραγματικότητα δεν δικαιολογεί ειδική νομοθεσία, θα πρέπει ωστόσο να τηρείται 
κατάλογος. Έτσι, τα κράτη μέλη θα μπορούν να παρέχουν αντιστάθμιση, μέσω κρατικών 
ενισχύσεων, για κάθε αποδεδειγμένο κίνδυνο διαρροής άνθρακα προκειμένου για ενεργοβόρες 
βιομηχανίες λόγω φορολογίας της ενέργειας.

Τροπολογία 211
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 

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

διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του 
άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας 
αποτελεί αντικείμενο τακτικής 
επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη 
της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων 
αποδείξεων. Στην έκθεση εξετάζονται 
επίσης οι εθνικοί όροι εφαρμογής ώστε να 
επιβεβαιώνεται ότι είναι σαφείς και 
κατανοητοί για όλους τους καταναλωτές 
και ότι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.
Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2016, νέα πρόταση για
την εναρμόνιση και τη μετατροπή των 
τελών αγοράς αυτοκινήτων, των τελών 
ταξινόμησης αυτοκινήτων και των 
ετήσιων τελών κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων, έτσι ώστε να βασίζονται 
αποκλειστικά στις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα του οχήματος.

Or. de

Τροπολογία 212
Alfredo Pallone

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2023 η Επιτροπή θα υποβάλει 
στο Συμβούλιο αξιολόγηση της 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος της 
φορολογίας που εφαρμόζεται στο φυσικό 
αέριο στις οδικές μεταφορές καθώς, και 
πρόταση για την τροποποίησή του. Η 
ανωτέρω αξιολόγηση θα έχει ως 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη 
στη διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου 
και του βιομεθανίου, την ανάπτυξη του 
δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην 
Ένωση, το μερίδιο αγοράς οχημάτων που 
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κινούνται με φυσικό αέριο στην ΕΕ, την 
καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
του βιομεθανίου ως καυσίμου στις 
μεταφορές, και την πραγματική αξία του 
κατώτατου επιπέδου φορολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία "ρήτρα αναθεώρησης" είναι το κατάλληλο εργαλείο για να εκτιμηθεί η ανάγκη να 
διατηρηθεί μία ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση των εναλλακτικών καυσίμων, μεταξύ άλλων 
ενόψει της αναπτύξεως αέριων καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές. Εφόσον η ανάπτυξη του 
βιομεθανίου συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου, και μία ευνοϊκή 
φορολογική μεταχείριση χρειάζεται μεσοπρόθεσμα. Οι κινητήρες που χρησιμοποιούν φυσικό 
αέριο/βιομεθάνιο έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων και ταυτόχρονα μειώνουν το θόρυβο 
και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με βενζινοκινητήρες και 
πετρελαιοκινητήρες.

Τροπολογία 213
Gianluca Susta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα υποβάλει έως 
το 2013 στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε 
συνάρτηση με το ύψος της φορολογίας 
που εφαρμόζεται στο φυσικό αέριο στις 
οδικές μεταφορές, καθώς και πρόταση 
για την τροποποίησή του. Αυτή η 
εκτίμηση θα έχει ως αντικείμενο μεταξύ 
άλλων την εξέλιξη στη διαθεσιμότητα του 
φυσικού αερίου και του βιομεθανίου, την 
ανάπτυξη του δικτύου σταθμών 
ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο 
αγοράς οχημάτων με φυσικό αέριο εντός 
της Ένωσης, την καινοτομία και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις του βιομεθανίου 
ως καυσίμου στις μεταφορές και την 
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πραγματική αξία του κατώτατου 
επιπέδου φορολογίας.

Or. en

Τροπολογία 214
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Πίνακας Α – στήλη 4 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8,8 ευρώ/GJ 8,2 ευρώ/GJ

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας για πετρέλαιο κίνησης 
πρέπει να παραμείνει το επίπεδο του 2013. Το πετρέλαιο κίνησης είναι σημαντικό για τον τομέα 
των μεταφορών, και ως εκ τούτου η τιμή του πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική.

Τροπολογία 215
Riikka Manner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Πίνακας Α – στήλη 5 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9,6 ευρώ/GJ 8,2 ευρώ/GJ

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας για πετρέλαιο κίνησης 
πρέπει να παραμείνει το επίπεδο του 2013. Το πετρέλαιο κίνησης είναι σημαντικό για τον τομέα 
των μεταφορών, και ως εκ τούτου η τιμή του πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική.
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Τροπολογία 216
Leonardo Domenici

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Πίνακας Α – γραμμή 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

Υγραέριο

Κωδικοί ΣΟ 2711 
12 11 έως 2711 
19 00

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 

άνθρακα
1,5 ευρώ/GJ 3,5 ευρώ/GJ 3,5 ευρώ/GJ

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα φορολογίας για το 2015 και 2018 που παρατίθενται στην πρόταση οδηγίας θα είχαν 
ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αλλά αναπόφευκτη εξαφάνιση του υγραερίου από την αγορά 
καυσίμων για κινητήρες και την αντικατάστασή του με παραδοσιακά καύσιμα, αυτό όμως θα 
είχε αρνητικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και βιομηχανικές επιπτώσεις. Προτείνεται 
επομένως μια αύξηση η οποία, μολονότι εξακολουθεί να είναι σημαντική, θα είναι ευκολότερο 
να καλυφθεί από τις αγορές.

Τροπολογία 217
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Πίνακας Α – γραμμή 5 α (νέα)

Τροπολογία

Εμπορικό πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης 
το οποίο 
χρησιμοποιείται ως 
προωθητικό

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 

άνθρακα
8,2 ευρώ/GJ 8,2 ευρώ/GJ 8,2 ευρώ/GJ
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Or. en

Τροπολογία 218
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Πίνακας Δ – σειρά 1 α (νέα)

Τροπολογία

Ηλεκτρική ενέργεια για 
συναλλαγές

– από την 1η Ιανουαρίου 
2013 – 8,2 ευρώ/GJ

– από την 1η Ιανουαρίου 
2015 – 8,8 ευρώ/GJ

– από την 1η Ιανουαρίου 
2018 – 9,6 ευρώ/GJ

Or. de


