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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την αναθεώρηση της σημερινής οδηγίας σχετικά με 
τη φορολόγηση της ενέργειας: με τη διαίρεση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων σε δύο μέρη, και συγκεκριμένα: της φορολογίας που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα και της φορολογίας που βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο, 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι της πολιτικής της κλιματικής αλλαγής και η εσωτερική 
αγορά για τα ενεργειακά προϊόντα αποκτά πιο σαφή χαρακτήρα και καθίσταται πιο δίκαιη.

Η πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· κατ’ αρχάς, μία 
θεμελιώδης αλλαγή, η οποία καθίσταται σήμερα απαραίτητη και είναι απόλυτα 
τεκμηριωμένη, είναι η στροφή από τον μέχρι σήμερα τρόπο φορολόγησης, που υπολογιζόταν 
με βάση την ποσότητα και το βάρος, στη φορολόγηση βάσει του CO2 και του ενεργειακού 
περιεχομένου. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι στόχοι 
δεν θα επιτευχθούν πλήρως και ότι θα χαθούν κάποιες ευκαιρίες για τη μεγιστοποίηση της 
συμβολής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος εντός της ΕΕ και στη ραγδαία μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής 
κατανάλωσης άνθρακα.

Η συντάκτρια προτείνει συνεπώς να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής επί τη βάσει των 
ακολούθων αρχών:

- οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς με ιδιωτικά μέσα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ισότιμα και τούτο για τη βελτιστοποίηση της εσωτερίκευσης του κόστους και τη 
δημιουργία συνθηκών ίσης μεταχείρισης και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 
διαγραφεί η εξαίρεση αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών,

- για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να αρθούν σταδιακά οι εξαιρέσεις υπέρ της 
γεωργίας και της δασοκομίας,

- εάν η φορολογία της ενέργειας δεν υπερβαίνει ούτε καν τον πληθωρισμό και δεν 
συνδέεται με τις τιμές CO2 στην αγορά του ΣΕΔΕ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου), θα παύσει να 
διαδραματίζει ρόλο καθοδήγησης,

- εάν, από τη μία πλευρά, οι εξαιρέσεις υπέρ των νοικοκυριών δρουν ως αντικίνητρα 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την οικιακή χρήση, από την άλλη, η συμπερίληψη των 
νοικοκυριών χωρίς μηχανισμούς κοινωνικής διόρθωσης οδηγεί σε ενεργειακή πενία, 
ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες,

- η βιομάζα δεν θεωρείται εξ ορισμού ουδέτερη ως προς το CO2.

Εν κατακλείδι, η συντάκτρια επιθυμεί να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής δεδομένου 
ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, με ορισμένες διορθώσεις 
και τη διαγραφή μερικών εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων, θα μπορούσε η πρόταση αυτή να 
επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Πρέπει να διασφαλιστεί, εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματική 
συνοχή σε ό,τι αφορά την φορολογία των 
διαφόρων ενεργειακών πηγών και να 
καθιερωθεί ένα φορολογικό πλαίσιο για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
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 κατά τον 
βέλτιστο τρόπο 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.

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
έμπρακτες συνέπειες μιας φορολογικής 
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ανακατάταξης, ιδίως ενόψει της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη επί 
του παρόντος και της οποίας  τα 
αποτελέσματα και οι επιπτώσεις πρέπει 
να μετρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία 
που έχουν συγκεντρωθεί κατά την 
εκπόνηση της μελέτης των επιπτώσεων.

Τροπολογία 4
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 αποτελεσματικό μέσο 
προκειμένου να προωθήσουν τα κράτη 
μέλη μια οικολογικά βιώσιμη 
συμπεριφορά εκ μέρους των 
καταναλωτών και των ρυπογόνων 
κλάδων και 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 
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κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω 
φορολογία. Ωστόσο, κατά τον καθορισμό 
τέτοιων φορολογικών διατάξεων, πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να 
διατηρηθεί η απλή διαδικασία του 
συστήματος φορολόγησης της 
κατανάλωσης και να μην αυξηθούν οι 
διοικητικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται 
με τους φόρους κατανάλωσης. Επιπλέον, 
ένας φόρος επί του CO2 δεν πρέπει να 
συντελέσει στην ουσιαστική αύξηση των 
τιμών ενέργειας, δεδομένου ότι μια 
τέτοιου είδους αύξηση των τιμών θα είχε 
δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και στην 
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Τροπολογία 5
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, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 
17 της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1. 
________________
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1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.

Τροπολογία 6
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. 
Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν 
μεταβατικές περίοδοι, που λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους 
κρατών μελών, για τον σκοπό εξίσωσης 
των εν λόγω συντελεστών.

Τροπολογία 7
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 

(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 
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προσπάθειες μείωσης των θερμοκηπιακών 
αερίων πρέπει να κατανέμονται ισότιμα 
μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να 
οριστούν μεταβατικές περίοδοι για 
ορισμένα κράτη μέλη.

προσπάθειες μείωσης των θερμοκηπιακών 
αερίων πρέπει να κατανέμονται ισότιμα 
μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να 
οριστούν μεταβατικές περίοδοι.

Τροπολογία 8

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.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την 
εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης απ' ό,τι για τη μη εμπορική του χρήση θα πρέπει να 
διατηρηθεί εφόσον δεν διατίθεται ακόμη εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιείται 
στις εμπορικές μεταφορές.

Τροπολογία 9
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. 
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 παράγονται από 
ορυκτά έλαια 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.

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο/βιομεθάνιο είναι η εναλλακτική λύση αντί των καυσίμων 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 στις 25 Ιανουαρίου 2011 αποφαίνεται ότι το μεθάνιο πρέπει να προωθηθεί ως ένα 
από τα βασικά εναλλακτικά καύσιμα στις αστικές μεταφορές.

Τροπολογία 10
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 

(17) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά που 
πλήττονται σκληρά από την οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση, ορισμένα 
από τα οποία έχουν περιέλθει σε 
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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.

κατάσταση κοινωνικής και ενεργειακής 
ανασφάλειας λόγω των ακραίων 
οικονομικών συνθηκών, δεν θα
επιβαρυνθούν περαιτέρω με την αύξηση 
των φορολογικών επιβαρύνσεων. 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.

Τροπολογία 11
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) 
που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης, 
τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων 
ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας 
της κατανάλωσης ενέργειας ή η 
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 
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γενικής φορολογίας της κατανάλωσης 
ενέργειας ή η δυνατότητα 
φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών 
προϊόντων πρέπει να καταργηθούν μόνο 
μετά την εκπόνηση εκτίμησης από την 
Επιτροπή, μέχρι το 2023, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος 
φορολόγησης που επιβάλλεται στο φυσικό 
αέριο στις οδικές μεταφορές. Αυτή η 
εκτίμηση θα έχει ως αντικείμενο, μεταξύ 
άλλων, την εξέλιξη στη διαθεσιμότητα 
φυσικού αερίου και βιομεθανίου, την 
ανάπτυξη του δικτύου σταθμών 
ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο 
της αγοράς οχημάτων με φυσικό αέριο 
εντός της ΕΕ, την καινοτομία και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις του βιομεθανίου 
ως καυσίμου στις μεταφορές και την 
πραγματική αξία του κατώτατου 
επιπέδου φορολόγησης. 

Αιτιολόγηση

Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 ως 
προς το 10% βιοκαυσίμων. Η ανάπτυξη του βιομεθανίου συνδέεται με την ανάπτυξη των 
οχημάτων φυσικού αερίου, και επομένως και με μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα 
επιτρέπει την ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού με μεθάνιο. Το μεθάνιο, η διαθέσιμη 
εναλλακτική στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη 
μεθανικών υδρογονανθράκων, αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και μειώνει το θόρυβο και το CO2. Μία "ρήτρα αναθεώρησης" είναι 
το κατάλληλο νομοθετικό 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.

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 a) Για να επιτευχθεί ο στόχος της 
μείωσης των εκπομπών από τον τομέα 
των μεταφορών κατά 60% ως το 2050, 
όπως αναφέρεται στο Λευκό Βιβλίο της 
Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2011 με 
τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 
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Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών», μειώνοντας στο 
ήμισυ τη χρήση αυτοκινήτων με 
συμβατικά καύσιμα στις αστικές 
μεταφορές ως το 2030, πρέπει να 
προαχθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της 
αγοράς υδρογόνου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, που χαρακτηρίζονται βασικές 
επιλογές για την αντικατάσταση του 
ορυκτού ελαίου ως καυσίμου κίνησης από 
την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
για τα καύσιμα κίνησης του μέλλοντος 
υπό την καθοδήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Κινητικότητας και 
Μεταφορών της Επιτροπής, η οποία 
παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 25 
Ιανουαρίου 2011. Δεδομένου ότι η 
νομοθεσία της Ένωσης, όπως οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ Μ, 
προβλέπει την ολοένα μεγαλύτερη 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης
τεχνολογιών καυσίμων  χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα για τις 
μεταφορές, απαιτείται πιο 
εμπεριστατωμένος έλεγχος του 
αντίκτυπου της ισχύουσας και της 
μελλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης για 
την ενέργεια και το περιβάλλον κατά τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως 
είναι το υδρογόνο και η ηλεκτρική 
ενέργεια στο σύστημα ενέργειας και 
μεταφορών της Ευρώπης.
Η πρόταση της Επιτροπής, που 
επρόκειτο να υποβληθεί ως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011, για μια μεθοδολογία 
υπολογισμού της συμβολής του 
υδρογόνου που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές στο συνολικό μίγμα 
καυσίμων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28, 
πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση των 
επιπτώσεων των προτεινόμενων αλλαγών 
στην οδηγία 2003/96/ΕΚ, για να προαχθεί 
η χρήση του ανανεώσιμου υδρογόνου ως 
καθαρού και ενεργειακά αποδοτικού 
καυσίμου κίνησης.
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Τροπολογία 13
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. Όσον αφορά την 
φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων 
κλάδων πρέπει να μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των μονάδων και τον 
παραγωγικό τους όγκο. Όσον αφορά πιο 
συγκεκριμένα τον γεωργικό τομέα, η 
φορολογία αυτή πρέπει επίσης να μπορεί 
να βασίζεται στην ικανότητα δέσμευσης 
του άνθρακα, π. χ. μέσω μόνιμων 
βοσκοτόπων. 

Τροπολογία 14
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 

(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 



PE472.296v03-00 14/25 AD\891524EL.doc

EL

συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται 
μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω 
καύσιμα πρέπει να καταργηθούν 
μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με 
τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με 
την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να 
επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές 
ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.

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 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.  Με δεδομένο το γεγονός 
ότι το βιομεθάνιο που εισάγεται στο 
δίκτυο φυσικού αερίου συμβάλλει στην 
αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων 
πηγών, το βιομεθάνιο θα πρέπει να 
εξαιρείται από τη φορολόγηση σε σχέση 
με το διοξείδιο του άνθρακα και το 
ενεργειακό περιεχόμενο, εφόσον 
παράγεται σύμφωνα με τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που καθορίζονται στο 
άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

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. Το 
ποσοστό βιομεθανίου που εισάγεται στο δίκτυο φυσικού αερίου αφαιρείται από το συνολικό 
φόρο που συνδέεται με το φυσικό αέριο.
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Τροπολογία 15

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. 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.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Προστίθεται η εξής παράγραφος:
"1a. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο, η Επιτροπή θα υποβάλει 
πρόταση με σκοπό να συμπεριληφθεί 
στην παρούσα οδηγία ο ελάχιστος 
φορολογικός συντελεστής για τις ράβδους 
πυρηνικού καυσίμου που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας και να προστεθούν 
οι ράβδοι πυρηνικού καυσίμου στα 
ενεργειακά προϊόντα που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου."

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση της ενέργειας δεν αντιμετωπίζει το θέμα 
των πυρηνικών καυσίμων. Εντούτοις, η συμπερίληψη στην οδηγία ενός ελάχιστου φορολογικού 
συντελεστή για τις ράβδους πυρηνικού καυσίμου αιτιολογείται από τις εξωγενείς επιδράσεις που 
συνδέονται με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, τον δυνητικό κίνδυνο σε περίπτωση 
πυρηνικού ατυχήματος, και την απαίτηση δημιουργίας ισότιμων όρων για τις διάφορες 
ενεργειακές πηγές. Αυτός ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 
οικονομικό πλεονέκτημα που έχουν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα της αύξησης 
των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από το σύστημα της ΕΕ για την εμπορία 
δικαιωμάτων εκπομπών.

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο β) - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων - ενεργοβόρες βιομηχανίες και διπλή 
χρήση των ενεργειακών προϊόντων

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 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 

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

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. Οι 
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 7 εφαρμόζονται στις εμπορικές 
μεταφορές.

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 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και 
του βιομεθανίου ως καυσίμων κίνησης, 
τα υψηλότερα ελάχιστα επίπεδα γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
πρέπει να εφαρμοστούν μόνο μετά την 
εκπόνηση εκτίμησης από την Επιτροπή, 
μέχρι το 2023, σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε 
συνάρτηση με το ύψος φορολόγησης που 
επιβάλλεται στο φυσικό αέριο στις οδικές 
μεταφορές. 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 ΕΕ, την 
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καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις 
του βιομεθανίου ως καυσίμου στις 
μεταφορές και την πραγματική αξία του 
κατώτατου επιπέδου φορολόγησης. 

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις υπάρχουσες μηχανές 
εσωτερικής καύσης χωρίς περιορισμό ως προς την μείξη. Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους 
βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι του 2020 ως προς το 10% 
βιοκαυσίμων στις μεταφορές.. Η ανάπτυξή του 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 ορυκτά έλαια, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη μεθανικών 
υδρογονανθράκων, αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και μειώνει επίσης  το θόρυβο και το CO2.

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ 
Άρθρο 5 – τρίτο εδάφιο  

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 ορυκτά έλαια ), 
αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες 
δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα 
με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα·

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 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 
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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.

1. 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.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διαφοροποιήσουν τη φορολογία για την 
εμπορική και τη μη εμπορική χρήση 
πετρελαίου. 
ως «εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης που χρησιμοποιείται ως 
προωθητικό» νοείται πετρέλαιο που 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης για 
τους ακόλουθους σκοπούς:
α) την μεταφορά εμπορευμάτων για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου από 
μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο ζευγμένων 
οχημάτων με αποκλειστικό προορισμό 
την οδική μεταφορά εμπορευμάτων, 
β) την τακτική ή την περιστασιακή 
μεταφορά επιβατών από μηχανοκίνητο 
όχημα.  
Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα των εμπορικών μεταφορέων
να εφαρμόζουν διαφορετικό φορολογικό 
λογιστικό σύστημα. 

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 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο 11 – στοιχείο α – στοιχείο 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) την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα 
πλοία.

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους λιμένες και τα πλοία με σκοπό να παρασχεθεί η 
δυνατότητα σύνδεσης των πλοίων με τις εγκαταστάσεις στην αποβάθρα για την ηλεκτροδότησή 
τους, είναι πολύ σημαντικές και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ορισθεί ημερομηνία λήξεως για 
την εξαίρεση αυτή εάν επιθυμούμε να υπάρξουν κατά τα προσεχή έτη και άλλες παρόμοιας 
μορφής πρωτοβουλίες στους ευρωπαϊκούς λιμένες. Οι επενδύσεις ενδέχεται να μην 
υλοποιηθούν εάν διαφαίνεται η απειλή ότι αυτή η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να 
φορολογηθεί από το 2021 και μετά.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 
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 

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.
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χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα 
δύναται να θεωρηθεί μηδενική.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α) – σημείο i)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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, το βιομεθάνιο και το 
υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα κίνησης, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 29, εδάφιο 3α·

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α) σημείο i) α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(ιγ) υγραέριο όταν χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο θέρμανσης, και κατ’ εξαίρεσιν 
από το άρθρο 4, τρίτο εδάφιο, της 
παρούσας οδηγίας·»

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν εξαιρέσεις από τα 
ελάχιστα επίπεδα ειδικών φόρων κατανάλωσης και από την αρχή της φορολογικής 
ουδετερότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 4.3. Οι εξαιρέσεις δικαιολογούνται από τον 
περιβαλλοντικό ρόλο του υγραερίου (υπό την έννοια της μείωσης του CO2  σε σχέση με τα άλλα 
παραδοσιακά καύσιμα) και από τον κοινωνικό ρόλο του, στον βαθμό που το υγραέριο 
εξασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό για τις βασικές ανάγκες των πολιτών (θέρμανση, 
μαγείρεμα, ζεστό νερό) που κατοικούν σε περιφερειακές περιοχές (απομονωμένες κατοικίες, 
αγροτικές και ορεινές ζώνες, νησιά). 
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Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 13 α  στοιχείο α) – σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ 
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) Προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«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 φορολόγηση σε σχέση με το CO2 και το 
ενεργειακό περιεχόμενο, εφόσον 
παράγεται σύμφωνα με τα κριτήρια 
βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ.»

_________________
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 Following Article 1, point 13, the Commission proposal 

incorrectly contains a number "(1)" instead of point 14.

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. Το 
ποσοστό βιομεθανίου που εισάγεται στο δίκτυο φυσικού αερίου αφαιρείται από το συνολικό 
φόρο που συνδέεται με το φυσικό αέριο.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανά τριετία 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.

Αιτιολόγηση

Για να είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε γρήγορα τις νέες εξελίξεις και την τεχνολογική 
πρόοδο και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά του άνθρακα, θα πρέπει τα επίπεδα 
φορολόγησης να ελέγχονται ανά τριετία για πιθανές τροποποιήσεις.

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2023, η Επιτροπή θα υποβάλει 
στο Συμβούλιο αξιολόγηση σχετικά με 
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την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με το 
ύψος φορολόγησης που εφαρμόζεται στο 
φυσικό αέριο στις οδικές μεταφορές 
καθώς και μια πρόταση για την 
τροποποίησή της. 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 
πραγματική αξία του κατώτατου 
επιπέδου φορολόγησης. 

Αιτιολόγηση

Μία "ρήτρα αναθεώρησης" είναι το κατάλληλο νομοθετικό εργαλείο για να εκτιμηθεί 
μεσοπρόθεσμα  η ανάγκη να διατηρηθεί μία ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση  των 
εναλλακτικών καυσίμων, μεταξύ άλλων ενόψει της αναπτύξεως αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές. Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθεί ο 
στόχος του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές. 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.



AD\891524EL.doc 25/25 PE472.296v03-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON
10.5.2011

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
10.5.2011

Εξέταση στην επιτροπή 26.10.2011

Ημερομηνία έγκρισης 31.1.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

28
16
19

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Κρίτων Αρσένης, Sophie Auconie, 
Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris 
Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, 
Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 
Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta 
Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger 
Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda 
McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Sirpa 
Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard 
Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, 
Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Riikka 
Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James 
Nicholson, Bart Staes, Ελένη Θεοχάρους, Kathleen Van Brempt, 
Andrea Zanoni, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julie Girling, Emma McClarkin


