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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 για να πιστέψει κανείς 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 είναι συνεπώς της γνώμης ότι πρέπει να συσταθεί η τροποποίηση της πρότασης 
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 χάσει τη λειτουργία 
καθοδήγησης που διαθέτει,

- εάν, από τη μία πλευρά, οι εξαιρέσεις υπέρ των νοικοκυριών δρουν ως αντικίνητρα 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα 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.

Συμπερασματικά, η εισηγήτρια 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 παράσχει 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 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. 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
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Τροπολογία 2

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 μειώσεις υπέρ των 
νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων ενδέχεται να συνεπάγονται 
απώλεια σημαντικών κινήτρων για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 και της 
χρήσης ενέργειας. Τα έσοδα τα οποία 
προκύπτουν από την φορολόγηση της 
ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την προστασία ατόμων με χαμηλό 
εισόδημα και κυρίως ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, για προγράμματα 
ανακαίνισης κοινωνικών κατοικιών, ή 
σπίτια ατόμων που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα ενεργειακής ένδειας. 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 αναφέρουν στην 
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνουν για την προστασία των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα.

Or. en

Τροπολογία 3

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 

(19) Σε ορισμένους λιμένες υφίσταται 
καθαρότερη εναλλακτική επιλογή με τη 
χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά, η 
οποία ωστόσο φορολογείται. Προκειμένου 
να τεθεί ένα πρώτο κίνητρο για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω 
τεχνολογίας, εν αναμονή της θέσπισης 
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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 
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.

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.

Or. en

Τροπολογία 4

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 5

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 
ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της παρούσας 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 περιεχόμενό τους ανά μονάδα 
ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα 
ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Κατά 
συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται 
μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω 
καύσιμα πρέπει να καταργηθούν 
μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με 
τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με 
την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να 
επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές 
ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας. Η 
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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 που 
προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 35 % θα πρέπει να 
ισχύει μόνο μέχρι τα τέλη του 2016. Από 
το 2017, το όριο θα πρέπει να φτάσει το 
50% και, από το 2018, το 60%.

Or. en

Τροπολογία 6

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.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο 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. Η Επιτροπή, μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2012, θα υποβάλει πρόταση 
με σκοπό να συμπεριληφθεί στην οδηγία 
αυτή ο ελάχιστος φορολογικός 
συντελεστής για τις ράβδους πυρηνικού 
καυσίμου που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να 
προστεθούν οι ράβδοι πυρηνικού 
καυσίμου στα ενεργειακά προϊόντα που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου."

Or. en

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 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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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 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 2020.

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος σύμφωνα με τον οποίο η αποκαλούμενη “τεχνική ουδετερότητα” να μην 
πρέπει να εφαρμοστεί νωρίτερα από το 2023. Ο δρόμος προς την εφαρμογή της είναι ελεύθερος 
και η ουδετερότητα μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί το 2020.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) προστίθεται η εξής παράγραφος:
"4a. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής 
φορολόγησης του CO2, τα οποία 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
αναπροσαρμόζονται κάθε τρία χρόνια, 



PA\877822EL.doc 11/22 PE472.296v01-00

EL

αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 
2016, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
μεταβολές στις τιμές αγοράς του CO2.
Σε κάθε ενημέρωση, ο ελάχιστος 
φορολογικός συντελεστής CO2 πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα τιμή 
του άνθρακα η οποία προκύπτει από το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο θερμοκηπίου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
εξασφάλιση αυτής της ευθυγράμμισης 
υποδεικνύονται στην έκθεση την οποία η 
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 29, 
καλείται να υποβάλει μέχρι τα τέλη του 
2015.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας C02 στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής CO2 πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την τιμή του άνθρακα 
που προβλέπεται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο θερμοκηπίου για να παρέχεται η εγγύηση ότι η φορολογική συνιστώσα που αφορά το 
CO2 δεν είναι κενή νοήματος σε πραγματικές τιμές. Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα ως 
προς τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν μετά το 2013 οι τιμές του άνθρακα στο ΣΕΔΕ, 
απαιτούνται εγγυήσεις για τη δημιουργία προβλέψιμων προϋποθέσεων για όλους τους 
ιδιωτικούς και δημόσιους παράγοντες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη μείωση των 
εκπομπών, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση της ενέργειας.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) προστίθεται η εξής παράγραφος:
"4β. Εάν αλλάξουν σημαντικά οι 
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ευρωπαϊκοί στόχοι για τις εκπομπές CO2, 
η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η 
απόφαση για αυτή την ουσιαστική αλλαγή 
στους στόχους, υποβάλλει έκθεση σχετικά 
με τις πιθανές προσαρμογές που 
απαιτούνται στην οδηγία για την επίτευξη 
των νέων στόχων. Το Συμβούλιο, εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της εκθέσεως από την 
Επιτροπή, λαμβάνει απόφαση εάν και 
κατά πόσο ο ελάχιστος συντελεστής για 
το CO2 πρέπει να προσαρμοστεί 
αναλόγως.”

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που μέχρι το 2020 τεθούν υψηλότερα επίπεδα μείωσης των εκπομπών CO2 από 
τα σημερινά του 20%, θα πρέπει στην παρούσα οδηγία να προσαρμοστεί ο ελάχιστος 
φορολογικός συντελεστής CO2 για την επίτευξη του νέου στόχου μείωσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο 7
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(7) Το άρθρο 8 διαγράφεται.

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.
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Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iia) το στοιχείο β) διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους δίκαιης αντιμετώπισης και των άλλων μέσων μεταφοράς, 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 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii β) το στοιχείο γ) διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους δίκαιης αντιμετώπισης και των άλλων μέσων μεταφοράς, 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.
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Τροπολογία 14

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.

Or. en

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 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) το στοιχείο η) διαγράφεται και το 
στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή όλων των νοικοκυριών συνεπάγεται αυτομάτως την απώλεια ενός σημαντικού 
κινήτρου για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της ενεργειακής κατανάλωσης. Τα έσοδα τα 
οποία προκύπτουν από αυτούς τους φόρους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία 



PA\877822EL.doc 15/22 PE472.296v01-00

EL

ατόμων με χαμηλό εισόδημα και κυρίως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, για προγράμματα 
ανακαίνισης κοινωνικών κατοικιών, ή σπίτια ατόμων σε ενεργειακή ένδεια. 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 
αναφέρουν στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την προστασία των ατόμων 
με χαμηλό εισόδημα.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) το στοιχείο ι) διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους δίκαιης αντιμετώπισης και των άλλων τομέων, αλλά και για να μην χαθούν οι 
ευκαιρίες παροχής κινήτρων για τους τομείς αυτούς ώστε να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και 
την ενεργειακή κατανάλωση, δεν θα πρέπει να τους χορηγηθούν εξαιρέσεις.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iβ) το στοιχείο ια) διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους δίκαιης αντιμετώπισης και των άλλων τομέων, αλλά και για να μην χαθούν οι 
ευκαιρίες παροχής κινήτρων για τους τομείς αυτούς ώστε να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και 
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την ενεργειακή κατανάλωση, δεν θα πρέπει να τους χορηγηθούν εξαιρέσεις.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) προστίθεται η εξής παράγραφος:
"1a. Η μείωση των εκπομπών αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου η 
οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 35%. Από την 1η Ιανουαρίου 
2017, η μείωση των εκπομπών αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο 
θερμοκηπίου η οποία επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), β) και γ) της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 50 %. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 η μείωση των εκπομπών 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο 
θερμοκηπίου θα είναι τουλάχιστον 60 % 
για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
παράγονται σε εγκαταστάσεις των οποίων 
η παραγωγή θα έχει αρχίσει από την 1η 
Ιανουαρίου 2017 ή και μετά."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση από τον φόρο για το CO2 περιορίζεται σήμερα σε καύσιμα τα οποία 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Προτείνουμε η εξαίρεση αυτή να 
περιοριστεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 2009/28/ΕΚ για τη 
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μείωση των εκπομπών CO2. Για τον λόγο αυτό, η εξαίρεση από τη φορολογία του CO2 για 
βιοκαύσιμα και βιορευστά που επιτρέπουν μείωση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% θα πρέπει να ισχύει μόνο μέχρι τα τέλη του 2016. Από το 
2017, το όριο θα πρέπει να φτάσει το 50% και, από το 2018 και μετά, το 60%.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο 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:

(β) Η παράγραφος 3 διαγράφεται.

“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.”

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 20

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



PE472.296v01-00 18/22 PA\877822EL.doc

EL

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 2020, τα κράτη 
μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5, 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. Επιπλέον, 
η μείωση των εκπομπών αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου η 
οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 35%. Από την 1η Ιανουαρίου 
2017, η μείωση των εκπομπών αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο 
θερμοκηπίου η οποία επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. Από 
την 1η Ιανουαρίου 2018 η συγκεκριμένη 
μείωση των εκπομπών αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου θα 
είναι τουλάχιστον 60 % για τα βιοκαύσιμα 
και τα βιορευστά που παράγονται σε 
εγκαταστάσεις των οποίων η παραγωγή 
θα έχει αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 
2017 ή και μετά."

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία λήξεως που έχει οριστεί για τις εξαιρέσεις και/ή τα ποσοστά μείωσης είναι πολύ 
μακρινή και θα πρέπει να επανεξεταστεί και να οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική 20-
20-20 της ΕΕ. Προτείνουμε επίσης η εξαίρεση αυτή να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 2009/28/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών CO2
(σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου 2013-
2017-2018).

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο 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 
αερίων θερμοκηπίου 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται για την εξέλιξη της διεργασίας για την καθιέρωση του 
τμήματος που αφορά το CO2 στη νέα φορολογική μέθοδο είναι αρκετά μεγάλη. Δεν υπάρχει 
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απολύτως κανένας λόγος να εξαιρεθούν τα δηλωμένα κράτη μέλη και, εξάλλου, δεν πρέπει να 
δημιουργήσουμε νέες στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, αυτές οι χώρες 
κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στην πορεία μετάβασης προς μία πιο πράσινη οικονομία εάν τα 
κίνητρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την καινοτομία στην εξοικονόμηση της ενέργειας 
εισαχθούν αργότερα εκεί από ό,τι στο υπόλοιπο τμήμα της ΕΕ.

Τροπολογία 22

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.

Or. en

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 23

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα I – Πίνακας A – στήλη 2 – σειρές 2 έως 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την αξιολόγηση των επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή, ο 
αρχικά προταθείς συντελεστής φορολογίας των 20€/tCO2 θα επιφέρει, μέχρι το 2020, μείωση 
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των εκπομπών CO2 κατά 4% στους τομείς που δεν εντάσσονται στο σύστημα ΣΕΔΕ. Αυτές οι 
μειώσεις, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση της ενέργειας, 
είναι σαφώς ανεπαρκείς. Υπάρχει ήδη ένα κατάλληλο μοντέλο που υποδεικνύει τον πιθανό 
συντελεστή φορολογίας που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Αυτός, όπως 
προκύπτει, είναι ακόμη μεγαλύτερος από τον προτεινόμενο συντελεστή των 30€/tCO2, αλλά το 
επίπεδο των 30€ φαίνεται λογικό ως δασμός εκκίνησης.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα I – Πίνακας B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Πίνακας B με τίτλο 'Ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας που ισχύουν από 1ης 
Ιανουαρίου 2013 για καύσιμα κίνησης 
που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό του 
άρθρου 8 παράγραφος 2' διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι προτείνουμε τη διαγραφή του άρθρου 8 στο οποίο υπάρχει αναφορά για τον 
Πίνακα Β, ο Πίνακας Β θα πρέπει επίσης να διαγραφεί.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα I – Πίνακας Γ – στήλη 2 – σειρές 1 έως 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την αξιολόγηση των επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή, ο 
αρχικά προταθείς συντελεστής φορολογίας των 20€/tCO2 θα επιφέρει, μέχρι το 2020, μείωση 
των εκπομπών CO2 κατά 4% στους τομείς που δεν εντάσσονται στο σύστημα ΣΕΔΕ. Αυτές οι 
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μειώσεις, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση της ενέργειας, 
είναι σαφώς ανεπαρκείς. Υπάρχει ήδη ένα κατάλληλο μοντέλο που υποδεικνύει τον πιθανό 
συντελεστή φορολογίας που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Αυτός, όπως 
προκύπτει, είναι ακόμη μεγαλύτερος από τον προτεινόμενο συντελεστή των 30€/tCO2, αλλά το 
επίπεδο των 30€ φαίνεται λογικό ως δασμός εκκίνησης.


