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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο γενικός στόχος της πρότασης 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 (ΟΕΦ) είναι η αναδιάρθρωση του 
τρόπου με τον οποίο φορολογείται η ενέργεια με σκοπό τη στήριξη του στόχου μετάβασης σε 
ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την αποφυγή 
προβλημάτων για την εσωτερική αγορά. Ο στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί η 
συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας, να παρασχεθεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για 
τη φορολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να παρασχεθεί πλαίσιο για τη χρήση 
της φορολογίας του διοξειδίου του άνθρακα.

Για το σκοπό αυτό η αναθεωρημένη ΟΕΦ προτείνει τη διαίρεση του ελάχιστου φορολογικού 
συντελεστή των ενεργειακών προϊόντων σε δύο μέρη:

1. φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα βάσει των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα του ενεργειακού προϊόντος, που ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του 
άνθρακα·

2. γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας βάσει ενεργειακού περιεχομένου ανά Gigajoule, 
ανεξάρτητα από τον τύπο του ενεργειακού προϊόντος.

Η θέση της εισηγήτριας:

Η εισηγήτρια της ITRE χαιρετίζει κατ 'αρχήν τους γενικούς στόχους της προτεινόμενης 
αναθεώρησης της ΟΕΦ, ιδίως το στόχο στο πλαίσιο του οποίου η οδηγία ευθυγραμμίζεται 
περισσότερο με τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, ο 
εισηγητής εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή επίδραση της πρότασης στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η πρόταση θα έχει σημαντικές συνέπειες για την 
αυτονομία των φορολογικών καθεστώτων ενέργειας των κρατών μελών και για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας. Επομένως η δράση σε επίπεδο 
ΕΕ θα πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την 
προτεινόμενη νομική βάση. 

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η εκτίμηση αντικτύπου δεν περιέχει «λεπτομερή δήλωση» 
που θα επιτρέπει να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τις αρχές της επικουρικότητας (και της 
αναλογικότητας), όπως απαιτείται από το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2).  Ενώ η 
πρόταση εμπίπτει σε τομέα που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η εισηγήτρια σημειώνει ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση της ΟΕΦ δεν περιορίζεται 
από κάθε άποψη σε ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων και εν πάση περιπτώσει 
οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη της ΕΕ. Τυχόν 
απόκλιση από αυτήν την παραδοχή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά να 
δικαιολογείται με επαρκείς λεπτομέρειες και σαφήνεια ώστε ο πολίτης της ΕΕ να μπορεί να 
κατανοήσει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς λόγους που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη. 

Η εισηγήτρια εκφράζει επίσης ανησυχίες για μερικές πιθανές οικονομικές και 
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κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της προτεινόμενης αναθεώρησης ΟΕΦ:

Η εισηγήτρια τονίζει ότι πρώτα απ 'όλα, οιαδήποτε μέτρα σχετικά με την αναθεώρηση της 
ισχύουσας ΟΕΦ θα έπρεπε να είχαν αναλυθεί διεξοδικά από την άποψη του αντικτύπου επί 
των μεμονωμένων οικονομιών των κρατών μελών και, δεύτερον, μια αναθεωρημένη ΟΕΦ θα 
έπρεπε να προτείνει ευέλικτες και ρεαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις μεμονωμένες 
αυτές οικονομίες. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει επίσης ότι απαιτούνται ρεαλιστικές μεταβατικές 
περίοδοι.

Η εισηγήτρια αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει συμπεριλάβει 
επαρκώς τη βιομηχανική πολιτική στην πρότασή της. Η αναθεώρηση της ΟΕΦ προβλέπει 
κοινό ενεργειακό φόρο με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων, ο οποίος θα 
απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της φορολόγησης των διαφόρων πηγών στα 
περισσότερα κράτη μέλη. Έχει σημασία το ότι εκτιμάται ο αντίκτυπος σε όλους τους τομείς 
των βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η αναθεώρηση της ΟΕΦ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
διαταραχή της αγοράς μετά την απώλεια θέσεων εργασίας. Επιπλέον θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η συνοχή με άλλους τομείς πολιτικής. 

Οι ελάχιστοι συντελεστές ορίσθηκαν τελευταία το 2003 και η εισηγήτρια δέχεται ότι είναι 
σκόπιμο να αναθεωρηθούν με σκοπό να ληφθούν υπόψη ο συσσωρευμένος πληθωρισμός και 
η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι συνεχίζουν να παρέχουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ενιαίας 
αγοράς που θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων 
καυσίμων. Ωστόσο η εισηγήτρια σημειώνει ότι η αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή των 
ελάχιστων συντελεστών θα αφαιρούσε από τα κράτη μέλη τον έλεγχο επί του επιπέδου των 
μελλοντικών ελάχιστων συντελεστών της ΕΕ. Η εισηγήτρια φοβάται επίσης ότι η εφαρμογή 
της οδηγίας όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγήσει σε αύξηση των 
τιμών παραδείγματος χάριν για τον άνθρακα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και 
το πετρέλαιο ντίζελ και θα έχει άμεσες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της αύξησης 
των τιμών της θερμότητας και των βιομηχανικών προϊόντων που θα πρέπει να καταβληθεί 
από τους τελικούς χρήστες. Μια αυτόματη προσαρμογή του γενικού φόρου κατανάλωσης 
ενέργειας θα μπορούσε να εκθέσει τον τελικό καταναλωτή σε παράλογη και δυσανάλογη 
επιβάρυνση. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη αυξηθεί σε 
μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία χρόνια. 

Η εισηγήτρια φοβάται ότι η περιορισμένη ευελιξία που αφήνεται στα κράτη μέλη στην 
προτεινόμενη αναθεώρηση της ΟΕΦ θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του κόστους της 
ενέργειας και των καυσίμων σε τομείς όπως η γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, 
τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.

Η εισηγήτρια επιμένει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τη 
διάρθρωση των εθνικών τους φόρων καθώς και τις αναλογίες μεταξύ εθνικών φορολογικών 
συντελεστών για τα ενεργειακά προϊόντα. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και το διοξείδιο του άνθρακα έχουν απαιτήσει μαζικές 
επενδύσεις και ότι επομένως η διαφοροποιημένη φορολόγηση του πετρελαίου ντίζελ και της 
βενζίνης για παράδειγμα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει φορολογικό κίνητρο υπέρ του 
ντίζελ επειδή αυτό είναι αποδοτικότερο από ενεργειακή άποψη και συνιστά τεχνολογία που 
παράγει λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τη βενζίνη και ο φόρος επί 
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του ντίζελ δεν πρέπει να είναι υψηλότερος από τον φόρο επί της βενζίνης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Προς το σκοπό της τεχνολογικής
ουδετερότητας, ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας πρέπει να ισχύουν για όλα τα 
ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση.
Ίσοι συντελεστές εθνικής φορολογίας δεν 
είναι απαραίτητοι όσον αφορά την 
ενεργειακή πολιτική.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, 
το ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που ισχύει για το πετρέλαιο 
κίνησης, προϊόν που αρχικά 
χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο 
μέρος για επαγγελματική χρήση και κατά 

διαγράφεται
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συνέπεια φορολογείται παραδοσιακά με 
χαμηλότερο συντελεστή, δημιουργεί 
στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την 
βενζίνη, το κύριο ανταγωνιστικό του 
καύσιμο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ παρέχει τα πρώτα 
στάδια της βαθμιαίας ευθυγράμμισης του 
ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που 
εφαρμόζεται στη βενζίνη. Απαιτείται η εν 
λόγω ευθυγράμμιση να συμπληρωθεί και 
να επιτευχθεί σταδιακά μια κατάσταση 
στην οποία το πετρέλαιο κίνησης και η 
βενζίνη φορολογούνται με τον ίδιο 
συντελεστή.

Τροπολογία 3

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) 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.

Τροπολογία 4
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οιαδήποτε αναμόρφωση της 
φορολογίας της ενεργείας πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τομείς που δεν εμπίπτουν 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν 
τίθενται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με 
τομείς του καλύπτονται από το εν λόγω 
σύστημα.

Τροπολογία 5

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
καυσίμου, 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.

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν φορολογία 
στα ενεργειακά προϊόντα και την

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

ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, διασφαλίζοντας ότι τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται σε 
προσιτές τιμές προκειμένου να εξαλειφθεί 
ο κίνδυνος έκθεσης των πολιτών σε 
ενεργειακή φτώχεια. Προς τον σκοπό 
αυτό πραγματοποιούνται μελέτες 
αντικτύπου από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) τα προϊόντα που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 2909 19 10, 3824 90 91 και
3824 90 97·»

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 9
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για την άντληση νερού 
για άρδευση·

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – εισαγωγική πρόταση
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 3 και 4:

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές καταστρατηγούν την αρχή της επικουρικότητας, περιορίζοντας την ελευθερία 
των κρατών μελών να καθορίζουν τη φορολογική τους πολιτική.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, 
διαφοροποιήσεων και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη 
περίπτωση που στο παράρτημα Ι 
καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη 
χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα 
φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογική σκέψη 12.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές καταστρατηγούν την αρχή της επικουρικότητας, περιορίζοντας την ελευθερία 
των κρατών μελών να καθορίζουν τη φορολογική τους πολιτική.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή των ελάχιστων συντελεστών θα αφαιρούσε από τα κράτη 
μέλη τον έλεγχο επί του επιπέδου των μελλοντικών ελάχιστων συντελεστών της ΕΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
μπορούν να επιβάλλουν 
διαφοροποιημένους φορολογικούς 

Τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας 
που καθορίζονται σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία, μπορούν να επιβάλλουν 
διαφοροποιημένους φορολογικούς 
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συντελεστές στη γενική φορολογία 
κατανάλωσης της ενέργειας, υπό 
φορολογικό έλεγχο, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

συντελεστές στη γενική φορολογία 
κατανάλωσης της ενέργειας, υπό 
φορολογικό έλεγχο, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Το άρθρο 7 παράγραφος 1
αντικαθίσταται από τα εξής:

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εκτός από τις γενικές διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε 
ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις 
των φορολογητέων προϊόντων και με την 
επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, 
τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα 
προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις 
προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη 
εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να 
αποφευχθεί η ενεργειακή φτώχεια, η
φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η 
κατάχρηση:
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Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμεύει προς 
φόρτιση ηλεκτροκίνητων και υβριδικών 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές μεταφορές.»

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iα) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιβα)  το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο 
που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο 
μεταφορών τουλάχιστον έως ότου το 
ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που χρησιμοποιείται στον τομέα 
των μεταφορών ανέλθει σε 10 %. Η 
Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς τις 
τάσεις της αγοράς και υποβάλλει 
κατάλληλη νομοθετική πρόταση εν 
ευθέτω χρόνω.» 

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 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 φορολογίας στα 
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική 
ενέργεια που χρησιμοποιείται για άρδευση,
στη γεωργία, τις καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες 
και τη δασοκομία.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει και στο μέλλον να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν σε γεωργικές 
εργασίες, σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στη 
δασοπονία μηδενικό συντελεστή φορολογίας.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη 
μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, να 
εφαρμόζουν απαλλαγή ή μειωμένο 
φορολογικό συντελεστή της γενικής 
φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, υπό 

1. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, τα 
κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
να εφαρμόζουν απαλλαγή ή μειωμένο 
φορολογικό συντελεστή της γενικής 
φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, υπό 
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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:

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 ή
όταν, σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που καθορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 
τα προϊόντα αυτά πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας ή όσον 
αφορά τα καύσιμα επί όσο χρόνο το 
μερίδιο αγοράς τους παραμένει μικρότερο 
του 5 %.

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η 
Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η 
Σλοβακία δύνανται, για τις χρήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, να 
εφαρμόσουν μεταβατική περίοδο μέχρι την 
1η του Ιανουαρίου 2030 για τη θέσπιση 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα. Εάν η Ένωση αποφασίσει ότι 
τα επίπεδα των εκπομπών θερμοκηπιακών 
αερίων πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2020 
σε ποσοστό άνω του 20% σε σύγκριση με 
τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν το 1990, η 
Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρμογή αυτών 
των μεταβατικών περιόδων και, 
ενδεχομένως, θα υποβάλει πρόταση με 
σκοπό τη μείωση των ελάχιστων επιπέδων 
της φορολογίας που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα, σε σχέση με αυτά 
που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα 
τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της στην 
οικονομία της Ένωσης και στην ευημερία 
των πολιτών της Ένωσης. Εάν η έκθεση 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
παρούσα οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί, 
η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση. 

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του 
άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών 
εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και 
την αιτιολόγηση των απαλλαγών και 
μειώσεων, περιλαμβανομένων των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην 
αεροναυτιλία και στη θαλάσσια 
ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία. Στην έκθεση της 
Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη ο 
αντίκτυπος στις τιμές των αγαθών και 
των υπηρεσιών, καθώς και ο αντίκτυπος 
στο βαθμό ενεργειακής φτώχειας του 
πληθυσμού των κρατών μελών, η ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η 
πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων 
φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της 
Συνθήκης και η επιτυχία των 
προσπαθειών να χρησιμοποιηθούν τα 
έσοδα από τη φορολογία για να αυξηθεί η 
ενεργειακή απόδοση των τομέων.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα Ι – Πίνακας Α – Στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα  

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα 

1 Ιανουαρίου 2013 1 Ιανουαρίου 2013

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα Ι – Πίνακας Α – Στήλη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενική φορολογία κατανάλωσης 
ενέργειας διαγράφεται

1 Ιανουαρίου 2018
9,6 ευρώ/GJ
9,6 ευρώ/GJ
9,6 ευρώ/GJ
9,6 ευρώ/GJ
9,6 ευρώ/GJ

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα Ι – Πίνακας Α – Σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Αέριο φυσικό
Πετρέλαιο ντίζελ 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
Αέριο φυσικό

Πετρέλαιο ντίζελ Κωδικοί 
ΣΟ 
2711 11 00 και 2711 21 00

20 
ευρώ/τόνο 
διοξείδιο 
του 
άνθρακα

1,0 ευρώ/GJ 1,0 ευρώ/GJ 1,0 ευρώ/GJ

Τροπολογία 32
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα Ι – Πίνακας Β – Στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα 

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα 

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα Ι – Πίνακας Γ – Στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα  

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα  

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα 12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα
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