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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0169),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0105/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

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

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

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Ένα θέμα τόσο εκτεταμένο και
ουσιαστικό όπως η φορολογία της
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
μπορεί να περιοριστεί στη συνεκτίμηση
των αναγκών στον τομέα της κλιματικής 
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και της περιβαλλοντικής πολιτικής, όσο 
επιτακτικές και αν είναι αυτές. Για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι στόχοι της
ενεργειακής πολιτικής καθώς και οι 
στόχοι της βιομηχανικής πολιτικής 
αποτελούν εξίσου κεφαλαιώδη 
διακυβεύματα.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Η σταδιακή κυκλοφορία 
βιοκαυσίμων στην αγορά θα οδηγήσει 
φυσιολογικά στην εφαρμογή του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και 
ιδίως της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
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σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ,1 και της οδηγίας 2009/30/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 με 
την οποία τροποποιείται η οδηγία 
98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές 
για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση 
μηχανισμού για την παρακολούθηση και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προδιαγραφή των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 
93/12/ΕΟΚ2 . Οι πολυάριθμοι φραγμοί
στην εσωτερική αγορά που έχουν
διαπιστωθεί στην πράξη, δεδομένου ότι
κάθε κράτος μέλος έχει τάση να 
προστατεύει την εθνική αγορά του, θα 
πρέπει ωστόσο να αρθούν, κατά πάσα 
πιθανότητα στο πλαίσιο αναθεώρησης 
των εν λόγω οδηγιών.
____________
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
2 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 88.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Εξαιτίας των υφιστάμενων
υποχρεώσεων στα κράτη μέλη, δεν
υπάρχει λόγος να τους επιβληθεί να
θεσπίσουν συμπληρωματική προνομιακή
φορολογική μεταχείριση για τα
βιοκαύσιμα. Αρκεί η δυνατότητα του
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καθενός κράτους μέλους να κάνει χρήση.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των 

(6) Για λόγους σαφήνειας και
προκειμένου να αποφευχθεί κάθε
απόκλιση ερμηνείας, είναι απολύτως
απαραίτητο οι συντελεστές αναφοράς 
εκπομπών CO2 και η θερμαντική
ικανότητα των ενεργειακών προϊόντων να 
καθοριστούν σε ένα νέο παράρτημα της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ. Επιβάλλεται να
θεσπιστούν ακριβείς και συγκρίσιμοι 
συντελεστές μεταξύ των διάφορων 
ενεργειακών προϊόντων.
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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.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Το ισχύον σύστημα φορολογίας των
καυσίμων έχει αποδείξει την αξία του, 
δεδομένου ότι βασίζεται στον όγκο και
στο επίπεδο φόρου που αντιστοιχεί στον
κωδικό NC αναφοράς, παρά τη σύνθεση
ενός ενδεχόμενου μίγματος, αυτό δε το 
σύστημα εγγυάται καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το σύστημα που προτείνεται από την Επιτροπή παραβλέπει ορισμένες πτυχές της εσωτερικής
αγοράς και ιδίως στις περιπτώσεις όπου ο φορέας εκμετάλλευσης ενός κράτους μέλους
πραγματοποιεί αναμίξεις για σκοπό του φορέα εκμετάλλευσης ενός άλλου κράτους μέλους.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να επιτρέπει να προσδιοριστεί και να ελεγχθεί
το ακριβές επίπεδο των βιοκαυσίμων που περιέχονται στα μίγματα, ιδίως όσον αφορά τις 
διασυνοριακές ροές.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 

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

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 επανεξετάζονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της πραγματικής 
τους τιμής ώστε να διατηρηθεί το 
υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης των 
συντελεστών.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που 
λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ 
των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος 
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 
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τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες 
απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές 
δραστηριότητες.

περιορισμένη επίπτωσή τους στην 
εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές 
και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 
σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.

Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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·
λαμβανομένης υπόψη, αφενός, της 
αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της 
αγοράς που καταλαμβάνουν οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, 
αφετέρου, της ανάγκης να παραταθούν 
ορισμένα πλεονεκτήματα που έχουν 
παραχωρηθεί στα υποκατάστατα 
καυσίμων ως προς τα κλασικά καύσιμα 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, 
επιβάλλεται ωστόσο να τροποποιηθούν τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης κατά 
σταδιακό τρόπο.

Or. fr
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 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. de

Αιτιολόγηση

Η επιβολή φόρου εξαρτώμενου από το CO2 θα είχε ευρείες περιβαλλοντικές και φορολογικές
επιδράσεις στην Ένωση. Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συμπεριληφθεί στους 
παραλήπτες της έκθεσης. Η έκθεση δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει τον καθοδηγητικό ρόλο της 
παρά μόνο εάν μειωθεί η προθεσμία εκπόνησης.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 
ελάχιστου φόρου που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα και ελάχιστου 
φόρου κατανάλωσης ενέργειας.

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 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, 

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 
παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας. Οι 
συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα που καθορίζονται σε παράρτημα 
της παρούσας οδηγίας 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 
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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.

έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας στην παρούσα οδηγία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε αποκλίνουσα ερμηνεία, είναι
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι συντελεστές αναφοράς εκπομπών CO2 και η θερμαντική
ικανότητα των ενεργειακών προϊόντων σε νέο παράρτημα της οδηγίας. Επιβάλλεται να
προσδιοριστούν ακριβείς και συγκρίσιμοι συντελεστές μεταξύ των ενεργειακών προϊόντων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 
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. Οι συντελεστές 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που 

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 
παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση 
βιομάζας ή προϊόντων από βιομάζα οι 
τιμές αναφοράς είναι εκείνες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 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 
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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.

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. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε αποκλίνουσα ερμηνεία, είναι
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι συντελεστές αναφοράς εκπομπών CO2 και η θερμαντική
ικανότητα των ενεργειακών προϊόντων σε νέο παράρτημα της οδηγίας. Επιβάλλεται να
προσδιοριστούν ακριβείς και συγκρίσιμοι συντελεστές μεταξύ των ενεργειακών προϊόντων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που η οδηγία 
2006/32/ΕΚ, η απόφαση 2007/589/ΕΚ ή η 
οδηγία 2009/28/ΕΚ, αναλόγως της 
περιπτώσεως, δεν περιέχουν συντελεστή 
εκπομπών ή/και καθαρή θερμαντική 
ικανότητα για το οικείο προϊόν, τα κράτη 
μέλη αναφέρονται στις συναφείς 

διαγράφεται
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διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον 
συντελεστή εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα ή/και την καθαρή θερμαντική 
ικανότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε αποκλίνουσα ερμηνεία, είναι
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι συντελεστές αναφοράς εκπομπών CO2 και η θερμαντική
ικανότητα των ενεργειακών προϊόντων σε νέο παράρτημα της οδηγίας. Επιβάλλεται να
προσδιοριστούν ακριβείς και συγκρίσιμοι συντελεστές μεταξύ των ενεργειακών προϊόντων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στις περιπτώσεις που μέρος ενεργειακού 
προϊόντος αποτελείται από βιομάζα ή από 
προϊόντα από βιομάζα, τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
σταθερό συντελεστή, ανεξάρτητο του 
μίγματος, στο βαθμό που ο συντελεστής 
αυτός είναι ανώτερος από τον ελάχιστο 
συντελεστή που ισχύει για τον κωδικό της 
ΣΟ στον οποίο υπάγεται το ενεργειακό 
προϊόν συνολικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε απουσία νομοθετικά κατοχυρωμένου ελάχιστου για τα αναμεμιγμένα προϊόντα που να
προβλέπεται από τις υφιστάμενες οδηγίες και σε απουσία ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου του
επιπέδου των βιοκαυσίμων που περιέχεται στα μίγματα, τα κράτη μέλη θα έχουν την επιλογή να
λάβουν ή όχι υπόψη τους την περιεκτικότητα των μιγμάτων σε βιοκαύσιμα.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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, 
κάθε χρήση για την οποία προσδιορίζεται 
ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, αντίστοιχα, 
στους πίνακες Α, Β και Γ του 
παραρτήματος I, θεωρείται ως ενιαία 
χρήση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται συνετό να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να τηρούν την αναλογία μεταξύ των
επιπέδων φορολογίας που ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το μέτρο, για παράδειγμα η
αισθητή αύξηση του κόστους του ντίζελ, υπάρχει φόβος να έχει βλαβερές επιπτώσεις και θα 
μπορούσε έτσι να αντιβαίνει στους στόχους που επιδιώκει η οδηγία.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
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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.

διαγράφεται

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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη αναπροσαρμογή των ελάχιστων επιπέδων είναι προβληματική, διότι αποστερεί από
τα κράτη μέλη μια σημαντική εξουσία και επιπλέον τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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, 

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

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, πρόταση για την 
τροποποίησή της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιβολή φόρου εξαρτώμενου από το CO2 θα είχε ευρείες περιβαλλοντικές και φορολογικές
επιδράσεις στην Ένωση. Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συμπεριληφθεί στους 
παραλήπτες της έκθεσης. Η έκθεση δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει τον καθοδηγητικό ρόλο της 
παρά μόνο εάν μειωθεί η προθεσμία εκπόνησης.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα I – πίνακας Α – σημεία 4 και 5

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

Αέριο φυσικό
Κωδικοί ΣΟ 
2711 11 00 και 2711 
21 00

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 

άνθρακα
1,5 ευρώ/GJ 5,5 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ

Τροπολογία

Υγραέριο
Κωδικοί ΣΟ
2711 12 11 έως 2711 
19 00

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 

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

Αέριο φυσικό
Κωδικοί ΣΟ 
2711 11 00 και 2711 
21 00

20 ευρώ/τόνο 
διοξείδιο του 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για την περίοδο μετά το
2018 θα θέσει σε κίνδυνο την χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου και φυσικού αερίου. Χωρίς
προσαρμογή, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από το 2018 θα έχει ελάχιστο φορολογικό 
συντελεστή που θα ανέρχεται συνολικά σε 500 ευρώ/cbm, ο οποίος για παράδειγμα είναι πολύ 
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ανώτερος από τον αντίστοιχο συντελεστή της βενζίνης. Οι κινητήρες υγροποιημένου φυσικού 
αερίου και φυσικού αερίου είναι πολύ αποδοτικότεροι ενεργειακά από τους βενζινοκινητήρες.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περιεχόμενο της πρότασης

Η παρούσα οδηγία σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε το 2003, 
απέβλεπε κατά κύριο λόγο στην πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον
ενεργειακό τομέα εντός της εσωτερικής αγοράς. Καθορίζει κοινούς κανόνες σχετικά με τα
προϊόντα που υπόκεινται σε φορολογία, τη στιγμή της φορολογίας και τις επιτρεπόμενες
εξαιρέσεις. Ορίζονται ελάχιστοι συντελεστές για τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, οι 
οποίοι βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται. Πέρα από
αυτούς τους ελάχιστους συντελεστές, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους 
εθνικούς φορολογικούς συντελεστές τους όπως εκείνα επιθυμούν.

Η αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας τροποποιεί τη δομή της φορολογίας της ενέργειας, έτσι
ώστε να υποστηρίξει το στόχο μιας οικονομίας χαμηλής έντασης άνθρακα η οποία να είναι 
επίσης αποδοτική ενεργειακά και να αποφεύγει τα προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Χάρη
στην εισαγωγή ενός στοιχείου που συνδέεται με το CO2 στη φορολογία της ενέργειας, η
πρόταση αποβλέπει στο να καταστήσει τη φορολογία αυτή σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι φόροι στην ενέργεια θα χωριστούν σε δύο
τμήματα: το ένα τμήμα θα συνδέεται με τις εκπομπές CO2 και το άλλο με το ενεργειακό 
περιεχόμενο.

- Θα καθιερωθεί ενιαίος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για τις εκπομπές CO2 
(20 ευρώ/τόνο CO2)  για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ). Οι τομείς αυτοί, και ιδίως τα νοικοκυριά, οι μεταφορές, οι μικρές 
επιχειρήσεις και η γεωργία θα δουν έτσι να τους επιβάλλεται μια τιμή για τον άνθρακα. Οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποφύγουν αυτή τη φορολογία που συνδέεται με το CO2.

- Οι ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας της ενέργειας που θα εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο 
ενεργειακό προϊόν δεν θα βασίζονται πλέον στον όγκο που καταναλώνεται, αλλά στο 
ενεργειακό περιεχόμενο του προϊόντος (ευρώ/GJ). Με άλλα λόγια, κάθε προϊόν θα
φορολογείται συναρτήσει της ποσότητας ενέργειας που επιτρέπει να επιτύχουμε, γεγονός που 
θα ανταμείβει αυτομάτως την ενεργειακή απόδοση.

Από κοινού, το τμήμα του φόρου που συνδέεται με το CO2 και εκείνο που συνδέεται με την 
ενέργεια θα σχηματίζουν τον φορολογικό συντελεστή ενός δεδομένου προϊόντος. Τα κράτη
μέλη θα έχουν την ελευθερία να ορίζουν τους δικούς τους συντελεστές, πάνω από τους
ελάχιστους συντελεστές που επιβάλλονται από την ΕΕ, και να δημιουργούν τη δική τους
φορολογική δομή αναπαράγοντας τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ελαχίστων επιπέδων 
φορολογίας για τις διάφορες πηγές ενέργειας (αρχή «αναλογικότητας» ή ρήτρα εναρμόνισης). 
Θα μπορούσαν για παράδειγμα να αποφασίσουν να αυξήσουν πάνω από το ελάχιστο μόνο το
τμήμα του φόρου που συνδέεται με το ενεργειακό περιεχόμενο και όχι το τμήμα που 
συνδέεται με το CO2, ή το αντίστροφο.

Στην περίπτωση της οικιακής θέρμανσης, η ευελιξία την οποία διαθέτουν αυτή τη στιγμή τα
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κράτη μέλη να απαλλάσσουν ορισμένα προϊόντα (φυσικό αέριο, άνθρακα και κωκ και 
ηλεκτρική ενέργεια) θα επεκταθεί σε όλα τα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών 
ελαίων) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική μεταχείριση των ενεργειακών προϊόντων.

Όσον αφορά τη γεωργία, ο τομέας θα εξακολουθεί να επωφελείται από μειωμένους
συντελεστές, αυτοί όμως θα υπαχθούν σε περιβαλλοντικούς στόχους, κατά τρόπον ώστε η 
γεωργία να συνεισφέρει και αυτή στις κοινές προσπάθειες με στόχο τη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης. Η αναθεωρημένη οδηγία αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2013, 
έτσι ώστε να λειτουργήσει παράλληλα με την τρίτη φάση του ΣΕΕ της ΕΕ.

Η θέση της εισηγήτριας

Σε επίπεδο αρχών, η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί σημαντική
συνεισφορά στην πραγμάτωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής «20-20-20» στο θέμα της 
μείωσης των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει ότι ένα θέμα τόσο εκτενές και κεφαλαιώδες όσο η
φορολογία της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί στο να λαμβάνει
υπόψη τις ανάγκες στον τομέα της κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, όσο
επιτακτικές και αν είναι αυτές, αλλά ότι οι στόχοι ενεργειακής πολιτικής, καθώς και εκείνοι 
της βιομηχανικής πολιτικής συνιστούν εξίσου κεφαλαιώδη διακυβεύματα. Όμως, φαίνεται ότι
αυτοί οι τελευταίοι αφέθηκαν κάπως στο παρασκήνιο κατά τις εργασίες που οδήγησαν στην 
αναθεώρηση της οδηγίας. Φαίνεται λοιπόν κεφαλαιώδες να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία
μεταξύ των προκλήσεων, που μπορούν να αποκλίνουν, ακόμη και να αντιτίθενται, έτσι ώστε 
να δοθεί η σωστή ώθηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εισηγήτρια είναι επίσης της γνώμης ότι θα ήταν φρόνιμο να φροντίσουμε για καλύτερη 
συνεκτικότητα μεταξύ του συνόλου των θεμάτων που αφορούν την ενέργεια και που 
εξετάζονται αυτή τη στιγμή από κοινοτικά όργανα. Προκειμένου το θέμα της φορολογίας της
ενέργειας να εξεταστεί πλήρως σε όλες του τις πτυχές, θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε την
πλήρη συμβατότητα των προσανατολισμών που θα υιοθετηθούν ιδίως με την οδηγία σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση (η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή από άλλη επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και, κατά πολύ ευρύτερο τρόπο, με τους θεμελιώδεις 
προσανατολισμούς μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής η οποία σε μεγάλο μέρος μένει 
ακόμη να ορισθεί. Ωστόσο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τούτο να παραμείνει κενό γράμμα, ή 
να ληφθεί υπόψη ανεπαρκώς, κάτι που δημιουργεί κίνδυνο να βλάψει τη συνεκτικότητα των 
αποφάσεων.

Σε γενικές γραμμές,  η εισηγήτρια υποστηρίζει τη μεθοδολογική προσέγγιση της Επιτροπής, 
η οποία αποβλέπει στο να φορολογηθεί η ενέργεια με μια διπλή βάση, αφενός τις εκπομπές
CΟ2 και αφετέρου το ενεργειακό περιεχόμενο. Το σύστημα αυτό φαίνεται και λογικότερο 
αλλά και πιο συνεκτικό από το προηγούμενο. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει το βάσιμο των
επιχειρημάτων υπέρ της καλύτερης χρήσης των ενεργειακών πόρων και της αυξημένης 
προσφυγής σε λιγότερο ρυπαντικές μορφές ενέργειας.

Εκτός αυτού, η εισαγωγή φόρου στο CΟ2 με συντελεστή 20 ευρώ ανά τόνο εκτιμάται ότι 
εξασφαλίζει φορολογικά έσοδα ύψους 20 δισεκ. ευρώ για το σύνολο των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2020. 
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Ωστόσο, το πιο απτό αποτέλεσμα των νέων προτάσεων της Επιτροπής, δηλαδή αφενός η
φορολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενου του
χρησιμοποιούμενου ενεργειακού προϊόντος και αφετέρου η τήρηση, από τα κράτη μέλη, της 
«αναλογικότητας» μεταξύ των διάφορων ελάχιστων ορίων που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγούσε ιδίως σε πολύ αισθητή αύξηση της τιμής του ντίζελ στη 
μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών.

Αν και αποδέχεται την αρχή της αύξησης του ελάχιστου συντελεστή του ντίζελ, σύμφωνα με
τη λογική και συνεκτική μεθοδολογία που δικαίως προτίθεται να εισαγάγει η Επιτροπή, η
εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο να διατηρηθεί η αρχή της «αναλογικότητας» ως έχει αυτή τη
στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις που ασφαλώς 
θα προκαλέσει.

Σε πιο θεσμικό επίπεδο, η εισηγήτρια καταρχάς επισημαίνει ότι ο αυστηρός σεβασμός της
αναλογικότητας από τα κράτη μέλη σημαίνει την άμεση επέμβαση στα επίπεδα φορολογίας 
που εφαρμόζονται στις διάφορες μορφές ενέργειας στα 27 κράτη μέλη, ενώ μέχρι στιγμής 
εφαρμοζόταν ο κανόνας των ελάχιστων ορίων. Κατά συνέπεια, η υφιστάμενη πρόταση 
αποτελεί εκ των πραγμάτων σημαντική επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εθνικές 
φορολογικές πολιτικές.

Σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής με την ευρεία έννοια, η αρκετά σημαντική αύξηση της
τιμής του ντίζελ σε πολλά κράτη μέλη (για να δώσουμε ένα μόνο απτό παράδειγμα, στη
Γερμανία η αύξηση θα ανέλθει σε 31 λεπτά του ευρώ το λίτρο έως το 2023) είναι 
αναπόφευκτο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα μπορούσε να λύσει το 
μέτρο αυτό.

Επιστημονικά, δεν αμφισβητείται ότι, χάρη στην αρχή της θερμοδυναμικής, ο κινητήρας
ντίζελ διαθέτει ουσιαστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον βενζινοκινητήρα, 
ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση. Η πρόσφατη πείρα δείχνει ότι
ένα τμήμα της μείωσης των εκπομπών CO2 που έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση υλοποιείται μέσα από την αυξημένη χρήση οχημάτων ντίζελ.

Εκτός αυτού, γνωρίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει αισθητό ανταγωνιστικό προβάδισμα σε
σύγκριση με άλλα τμήματα του κόσμου, στην τεχνολογική ανάπτυξη των κινητήρων ντίζελ
και ότι η ανάπτυξη αυτή απαιτεί έρευνα αιχμής η οποία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις άλλες οικονομικές δυνάμεις, δεν φαίνεται λογικό να 
υποβάλουμε την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον 
αμείλικτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών και με διαρθρωτικά προβλήματα, σε ένα 
αποσταθεροποιητικό σοκ τέτοιας κλίμακας.

Ακόμη και η μεταβατική περίοδος, που ορίζεται για μια δεκαετία έως το 2023 δεν είναι ικανή 
να αποσβέσει τις επιπτώσεις της.

Το τρίτο επιχείρημα ουσίας που αντιτίθεται στην «αναλογικότητα» αφορά την επίπτωση στις
τιμές καταναλωτή. Ο πληθωριστικός κίνδυνος που προκαλείται από την ουσιαστική αύξηση
ορισμένων καυσίμων δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί, πολύ περισσότερο που τα κράτη 
μέλη δεν είναι σε θέση, λόγω της οικτρής κατάστασης των δημόσιων οικονομικών, να 
μειώσουν για παράδειγμα τους φόρους που εισπράττουν από την κατανάλωση βενζίνης.
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Οι καταναλωτές σε μια τέτοια περίπτωση θα επιβαρύνονταν, όπως και το σύνολο του τομέα 
των μεταφορών, ο οποίος θα βρισκόταν αντιμέτωπος με σημαντικές αυξήσεις του κόστους 
του.

Τη στιγμή που η εξέλιξη της τιμής της ενέργειας αποτελεί τη βασική εστία πληθωρισμού, η 
εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι επιβάλλεται απολύτως να αποφευχθεί η προσθήκη 
μηχανισμών που θα τροφοδοτούσαν από τη φύση τους την αύξηση των τιμών.

Η θέση αυτή την οδηγεί παρομοίως στο να αντιταχθεί κατηγορηματικά στην πρόταση 
αυτόματης αναπροσαρμογής των ελάχιστων ορίων φορολογίας με βάση την εξέλιξη των 
τιμών ή την αύξηση/πτώση της τιμής του CO2. Άλλωστε, η εισηγήτρια εκπλήσσεται για το 
γεγονός ότι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τόσο ζήλο καταγγέλλει την αυτόματη 
αναπροσαρμογή των μισθών, στις περιπτώσεις όπου ακόμα αυτή υφίσταται, με τα ίδια 
επιχειρήματα προτείνει να καθιερωθεί η αναπροσαρμογή στη φορολογία της ενέργειας. 
Επιβάλλεται ο νομοθέτης να παραμένει κύριος των αποφάσεων στο θέμα αυτό. Δεν είναι
σκόπιμη η αυτόματη αναπροσαρμογή.

Όσον αφορά τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στα καύσιμα υποκατάστασης όπως το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι,
για λόγους συνεκτικότητας θα έπρεπε εν ευθέτω χρόνω οι ίδιοι συντελεστές φορολογίας που 
συνδέονται με το ενεργειακό περιεχόμενο και το CO2 να εφαρμοστούν σε όλα τα καύσιμα, 
συμπεριλαμβανομένου του συμπιεσμένου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Με άλλα
λόγια, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε καυσίμου από πλευράς εκπομπών CO2 θα 
επιβραβεύονται αυτομάτως από το φορολογικό καθεστώς, αλλά δεν θα παραχωρείται κανένα 
άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι φορολογικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στα εν λόγω προϊόντα συχνά είναι πολύ χαμηλοί και ότι θα
χρειαστεί ακόμη ορισμένος χρόνος πριν αυτά μπορέσουν να ανταγωνιστούν πράγματι τα
παραδοσιακά καύσιμα, λόγω των δαπανών για επενδύσεις και υποδομές, προτείνεται να 
περιοριστεί η αύξηση του ελάχιστου συντελεστή στα 5,50 ευρώ/GJ από το 2015 και να μην 
εφαρμοστεί η προβλεπόμενη αύξηση στα 9,60 ευρώ/GJ από το 2018. Αυτός ο περιορισμός
της αύξησης θα επιτρέψει στα υποκατάστατα καύσιμα να επωφεληθούν από το συγκριτικό
πλεονέκτημα που τους είναι απαραίτητο έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια τεχνολογία με 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.


