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Τροπολογία 13
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να 
αποτελέσει οικονομικά συμφέρον μέσο 
προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που 
απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, περί των 
προσπαθειών των κρατών μελών να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των 
εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον 
αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από 
το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου 
της φορολογίας που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί 
κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω 
φορολογία.

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί
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.

Or. en

Τροπολογία 14
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν 
την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων 
πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 
προέρχονται από την χρήση κάθε 
συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με 
χρήση των συντελεστών αναφοράς για την 
εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, 
περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών 
για την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 
τους σκοπούς της γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει 
αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των 
διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται 
στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των 
προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω 
προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει 
των συντελεστών εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα που καθορίζονται στην 
απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή 
τα προϊόντα από βιομάζα και το 
ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και 

(6) Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες 
πρέπει να υπολογίζεται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν 
την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων 
πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της 
φορολογίας σε καύσιμα που δεν 
βασίζονται σε βιομάζα και η οποία
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, 
πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται 
από την χρήση κάθε συναφούς 
ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των 
συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή 
διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται 
στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί 
θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για 
την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 
τους σκοπούς της γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει 
αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των 
διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται 
στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Για τη βιομάζα, τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές τα οποία δεν πληρούν 
τα κριτήρια βιωσιμότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω 
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τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές είναι η κατεξοχήν 
σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι 
τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των 
προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με 
το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας 
που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν 
λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς 
για τη βιομάζα και τα προϊόντα που 
αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα 
εν λόγω κριτήρια.

οδηγίας τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον 
συντελεστή αναφοράς εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο 
καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το 
οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η φορολογία που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να 
προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την 
συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω 
φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις 
χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων πλην της θέρμανσης, των 
ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν 

(7) Η φορολογία που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να 
προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την 
συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω 
φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις 
χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων πλην της θέρμανσης, των 
ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν 
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εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν 
λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία 
εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω 
οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη 
σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των 
μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των 
εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά 
επιτυγχάνονται μόνο μέσω του 
συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά 
απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των 
εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα δεν 
πρέπει να ισχύει για την κατανάλωση σε 
εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστημα 
της Ένωσης.

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 
εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν 
λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία 
εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω 
οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη 
σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των 
μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των 
εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά 
επιτυγχάνονται μόνο μέσω του 
συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά 
απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των 
εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα δεν 
πρέπει να ισχύει για την κατανάλωση σε 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στο 
σύστημα της Ένωσης όπου η κατανομή 
δικαιωμάτων δεν έχει γίνει δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αποκλειστούν από τον φόρο επί του διοξειδίου του άνθρακα τομείς που δεν 
λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα.

Τροπολογία 16
Evžen Tošenovský

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 

(8) Προς όφελος της σταδιακής 
μετατόπισης από τη χρήση των ορυκτών 
καυσίμων προς εκείνη περισσότερο 
φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων 
πρέπει να θεσπισθούν φορολογικά 
κίνητρα για να ενθαρρύνεται η βαθμιαία 
αύξηση στη χρήση ενεργειακών 
προϊόντων και παραγωγής ηλεκτρισμού 
φιλικών προς το περιβάλλον. Πρέπει κατά 
συνέπεια να εφαρμόζεται δίκαια η αρχή 
της αναλογικότητας όταν ορίζεται ο 
φορολογικός συντελεστής για τα ορυκτά 
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φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. 
Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν
μεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό 
εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.

και τα μη ορυκτά καύσιμα και για έκαστο 
επί μέρους ενεργειακό προϊόν από 
οιαδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών.
Στις περιπτώσεις όπου η παρούσα οδηγία 
συνιστά να ισχύουν ίσοι ελάχιστοι 
φορολογικοί συντελεστές αφενός για τα 
ορυκτά καύσιμα και αφετέρου για τα μη 
ορυκτά καύσιμα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ίσα ελάχιστα επίπεδα 
εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά 
προϊόντα είτε της κατηγορίας των 
ορυκτών καυσίμων είτε εκείνης των μη 
ορυκτών καυσίμων. Όπου ζητείται από 
μεμονωμένα κράτη μέλη, πρέπει να τους 
δίδονται μεταβατικές περίοδοι για να 
παρέχεται η δυνατότητα για προσωρινές 
χρονικές περιόδους σταδιακής 
κατάργησης ή τομεακών εξαιρέσεων από 
το πεδίο της παρούσας οδηγίας ή από την 
ημερομηνία έως την οποία χρειάζεται να 
έχει μεταφερθεί στη νομοθεσία των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 17
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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.
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πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές 
περίοδοι για τον σκοπό εξίσωσης των εν 
λόγω συντελεστών.

Or. de

Τροπολογία 18
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
σχετίζονται με το διοξείδιο του άνθρακα 
πρέπει να καθοριστούν βάσει των εθνικών 
στόχων των κρατών μελών όπως 
προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 
406/2009/ΕΚ, περί των προσπαθειών των 
κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης για 
μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 
2020 Δεδομένου ότι στην εν λόγω 
απόφαση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μείωσης των θερμοκηπιακών 
αερίων πρέπει να κατανέμονται ισότιμα 
μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να 
οριστούν μεταβατικές περίοδοι για 
ορισμένα κράτη μέλη.

(9) Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
σχετίζονται με το διοξείδιο του άνθρακα 
πρέπει να καθοριστούν βάσει των εθνικών 
στόχων των κρατών μελών όπως 
προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 
406/2009/ΕΚ, περί των προσπαθειών των 
κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης για 
μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 
2020 Δεδομένου ότι στην εν λόγω 
απόφαση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μείωσης των θερμοκηπιακών 
αερίων πρέπει να κατανέμονται ισότιμα 
μεταξύ των κρατών μελών, θα μπορούσαν 
να οριστούν μεταβατικές περίοδοι για 
ορισμένα κράτη μέλη. Αυτές οι περίοδοι 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό σύντομες 
και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. 
Εάν η Ένωση αποφασίσει να αυξήσει 
τους στόχους μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που θέτει η ίδια, 
αυτές οι περίοδοι πρέπει να τύχουν 
επανεξέτασης και εν συνεχεία να 
σχεδιασθούν εκ νέου ή να αρθούν.

Or. en

Τροπολογία 19
Marita Ulvskog
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. 
Δεδομένου ότι η φορολογία που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα 
συμπληρώνει τη λειτουργία της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ η τιμή αγοράς των 
δικαιωμάτων εκπομπής πρέπει να 
παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο της 
περιοδικής αναθεώρησης της οδηγίας, 
που αποτελεί αρμοδιότητα της 
Επιτροπής. Τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας της γενικής κατανάλωσης 
ενέργειας πρέπει να αναπροσαρμόζονται
αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη 
της πραγματικής τους τιμής ώστε να 
διατηρηθεί το υφιστάμενο επίπεδο 
εναρμόνισης των συντελεστών. Για να 
μειωθεί η αστάθεια που οφείλεται στις 
τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, η εν 
λόγω ευθυγράμμιση πρέπει να 
πραγματοποιείται βάσει των αλλαγών του 
πανευρωπαϊκά εναρμονισμένου δείκτη 
τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της 
ενέργειας και των μη μεταποιημένων 
τροφίμων, που δημοσιεύεται από την 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
(Eurostat).

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Τα 
ελάχιστα επίπεδα τόσο της φορολογίας της 
γενικής κατανάλωσης ενέργειας όσο και 
της φορολογίας που σχετίζεται με το CO2
πρέπει να επικαιροποιούνται αυτόματα σε 
τακτά χρονικά διαστήματα για να ληφθεί 
υπόψη η εξέλιξη της πραγματικής τους 
τιμής· Για να μειωθεί η αστάθεια που 
οφείλεται στις τιμές της ενέργειας και των 
τροφίμων, οι εν λόγω ευθυγραμμίσεις
πρέπει να πραγματοποιούνται βάσει των 
αλλαγών του πανευρωπαϊκά 
εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή 
εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη 
μεταποιημένων τροφίμων, που 
δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Όμως 
επειδή η φορολογία που σχετίζεται με το 
CO2 συμπληρώνει τη λειτουργία της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που σχετίζεται με το CO2
πρέπει, εάν και όταν η τιμή της αγοράς 
για τα δικαιώματα εκπομπής είναι 
ανώτερη της πραγματικής τιμής του 
βασικού επιπέδου του CO2, αντιθέτως να 
ευθυγραμμίζεται προς την ως άνω τιμή 
της αγοράς. Πέραν τούτων εάν οι στόχοι 
της Ένωσης για μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου αυξηθούν 
σημαντικά, το βασικό επίπεδο του CO2
πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τους νέους 
στόχους.

Or. en

Τροπολογία 20
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, 
το ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που ισχύει για το πετρέλαιο 
κίνησης, προϊόν που αρχικά 
χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο 
μέρος για επαγγελματική χρήση και κατά 
συνέπεια φορολογείται παραδοσιακά με 
χαμηλότερο συντελεστή, δημιουργεί 
στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την 
βενζίνη, το κύριο ανταγωνιστικό του 
καύσιμο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ παρέχει τα πρώτα 
στάδια της βαθμιαίας ευθυγράμμισης του 
ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που 
εφαρμόζεται στη βενζίνη. Απαιτείται η εν 
λόγω ευθυγράμμιση να συμπληρωθεί και 
να επιτευχθεί σταδιακά μια κατάσταση 
στην οποία το πετρέλαιο κίνησης και η 
βενζίνη φορολογούνται με τον ίδιο 
συντελεστή.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 21
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, το 
ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, 
προϊόν που αρχικά χρησιμοποιείται κατά 
το μεγαλύτερο μέρος για επαγγελματική 
χρήση και κατά συνέπεια φορολογείται 
παραδοσιακά με χαμηλότερο συντελεστή, 
δημιουργεί στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε 
σχέση με την βενζίνη, το κύριο 
ανταγωνιστικό του καύσιμο. Κατά 

(12) Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, το 
ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, 
προϊόν που αρχικά χρησιμοποιείται κατά 
το μεγαλύτερο μέρος για επαγγελματική 
χρήση και κατά συνέπεια φορολογείται 
παραδοσιακά με χαμηλότερο συντελεστή, 
δημιουργεί στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε 
σχέση με την βενζίνη, το κύριο 
ανταγωνιστικό του καύσιμο. Κατά 
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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.

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. Ο 
ρυθμός αυτής της επίτευξης πρέπει να 
συνδέεται με τη μέση συχνότητα με την 
οποία ο κόσμος στα κράτη μέλη 
αντικαθιστά τα οχήματά του.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Στην Ευρώπη οι συνήθειες όσον αφορά την αντικατάσταση οχημάτων ποικίλλουν από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, όπως ποικίλλει και ο βαθμός οικονομικής δυνατότητας των ιδιοκτητών 
να προβαίνουν στην αντικατάσταση των οχημάτων τους. Αυξήσεις του φόρου καυσίμων, 
περιλαμβανομένου του πετρελαίου κίνησης, πρέπει να συμφωνούν με τη μέση συχνότητα με την 
οποία τα οχήματα αντικαθίστανται, ώστε οι καταναλωτές – ανταποκρινόμενοι στα επίπεδα του 
φόρου επί των καυσίμων – να μπορούν στο μέλλον να αντικαθιστούν σταδιακά τα οχήματά 
τους, δημιουργώντας ούτως νέες μορφές κατανάλωσης, στοιχείο το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί 
έναν από τους στόχους της οδηγίας. 

Τροπολογία 22
Mara Bizzotto

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 

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο 
φορολογίας για την εμπορική χρήση του 
πετρελαίου κίνησης από ό,τι για την μη 
εμπορική χρήση πρέπει να διατηρηθεί και 
να προστατευθεί. Η Επιτροπή καλείται να 
θεσπίσει ενιαίο ευρωπαϊκό συντελεστή 
ειδικού φόρου κατανάλωσης για την 
εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης 
για να θέσει τέρμα στο φαινόμενο του 
«τουρισμού για καύσιμα» και να 
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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.

εξασφαλίσει αφενός την 
ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση του 
τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος 
απειλείται διαρκώς περισσότερο από την 
άνοδο στο κόστος του πετρελαίου, και 
αφετέρου την αγοραστική δύναμη των 
καταναλωτών.  Η ενεργειακή απόδοση 
και η παρακολούθηση του αντικτύπου 
από τις μεταφορές στο περιβάλλον πρέπει 
να εξασφαλίζονται με την υλοποίηση των 
μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 που 
περιέχονται στο λευκό βιβλίο 'Χάρτης 
πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών' που ενέκρινε η 
Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Or. it

Τροπολογία 23
Teresa Riera Madurell

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 

(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.
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της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να 
καταργηθεί.

Or. es

Τροπολογία 24
Sari Essayah

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 ό,τι για την μη 
εμπορική χρήση είναι από οικονομικής 
πλευράς σημαντική, διότι το κόστος των 
μεταφορών αντιστοιχεί σε σημαντικό 
τμήμα της δομής του κόστους μιας 
επιχείρησης, ιδίως σε χώρες όπου οι 
αποστάσεις που διανύονται είναι μεγάλες 
και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη 
πρέπει να παραμείνει ως έχει. Το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο 
πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν 
είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με 
τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. 
Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

Or. fi

Τροπολογία 25
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο 
φορολογίας για την εμπορική χρήση του 
πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη 
εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι 
πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη 
αντιμετώπισης των αυξανόμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική 
διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 9 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο 
πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν 
είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με 
τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. 
Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο 
φορολογίας για την εμπορική χρήση του 
πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη 
εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι 
πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη 
αντιμετώπισης των αυξανόμενων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική 
διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Για λόγους 
δίκαιης αντιμετώπισης και για να 
καταστεί δυνατή η διασφάλιση συνθηκών 
επί ίσοις όροις για τα διαφορετικά μέσα 
εμπορευματικών μεταφορών τα οποία 
χρησιμοποιούν καύσιμα κίνησης, τα 
καύσιμα κίνησης και τα άλλα ενεργειακά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις 
αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές 
πρέπει να φορολογούνται κατ' 
αντιστοιχία. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο 
συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η 
διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους 
της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να 
καταργηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
φορολογούν τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες 
δραστηριότητες εφόσον αυτή η φορολόγηση γίνεται κατά τρόπο που τηρεί τις διεθνείς νομικές 
υποχρεώσεις σε αυτό τον τομέα.

Τροπολογία 26
Marita Ulvskog
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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 διασφάλιση συνθηκών 
επί ίσοις όροις για τα διαφορετικά μέσα 
εμπορευματικών μεταφορών τα οποία 
χρησιμοποιούν καύσιμα κίνησης, τα 
καύσιμα κίνησης και τα άλλα ενεργειακά 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις 
αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές 
πρέπει να φορολογούνται κατ' 
αντιστοιχία. 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

Τροπολογία 27
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι 
δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα στους τομείς και τους 
επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα κατά την έννοια του 
άρθρου 10α παράγραφος 13 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. Συνεπώς, ενδείκνυται η 
πρόβλεψη αντίστοιχων μεταβατικών 
μέτρων, τα οποία όμως πρέπει να 
διατηρούν την περιβαλλοντική 
αποτελεσματικότητα της φορολογίας που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 28
Werner Langen

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.

Or. de
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Τροπολογία 29
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Δεδομένου ότι η εμπορική 
καθιέρωση ηλεκτροκίνητων και 
υβριδικών οχημάτων θα είναι ζωτικής 
σημασίας για τη χαλάρωση της 
εξάρτησης από καύσιμα από μη 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να
έχουν για περιορισμένη χρονική περίοδο 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν εξαίρεση 
από τη φορολόγηση ή μείωση του 
επιπέδου φορολόγησης στην ηλεκτρική 
ενέργεια που χρησιμοποιείται προς 
φόρτιση των εν λόγω οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 30
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Οι απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των 
νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων θα σήμαιναν απώλεια 
σημαντικού κινήτρου για τη μείωση των 
λογαριασμών ενέργειας και τη χρήση 
ενέργειας. Τα έσοδα τα οποία προκύπτουν 
από την φορολόγηση της ενέργειας 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 
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εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές 
και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε μη επαγγελματικές 
δραστηριότητες.

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

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή όλων των νοικοκυριών θα εξασθένιζε τα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας 
και θα παρείχε κίνητρα αποφυγής της ανάπτυξης αποτελεσματικότερων λύσεων δικτύου αστικής 
θέρμανσης συνιστώντας ούτως στρέβλωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS). Τα έσοδα που αποφέρουν οι φόροι ενεργείας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προς στήριξη φτωχότερων κοινωνικών ομάδων και προς στήριξη των 
μέτρων εξοικονόμησης ενεργείας.

Τροπολογία 31
Marita Ulvskog

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) Για να ορίζονται τα ορθά κίνητρα για 
επενδύσεις στις εξοικονομήσεις ενεργείας 
και την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, η 
δυνατότητα εφαρμογής απαλλαγών ή 
μειώσεων υπέρ των νοικοκυριών και των 
φιλανθρωπικών οργανώσεων στο άρθρο 
15 πρέπει να αρθεί. Στα κράτη μέλη όπου 
τούτο επηρεάζει τις τιμές ενεργείας τα 
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις πρέπει να 
ευεργετούνται με αντισταθμίσεις μέσω 
συγκεκριμένων και περιεκτικών μέτρων 
κοινωνικού χαρακτήρα.
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Or. en

Τροπολογία 32
Herbert Reul

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) (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.

Or. de

Τροπολογία 33
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να 
διευκολύνει την επίτευξη των κοινών 
στόχων που τίθενται με τις πολιτικές της 
Ένωσης για την ενέργεια και για το 
κλίμα. Η ένταξη του τομέα των 
αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ μέσω της οδηγίας 
2008/10/ΕΚ αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία 
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για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τον συγκεκριμένο 
τομέα. Στην περίπτωση όπου δεν έχει 
επιτευχθεί διεθνής συμφωνία που να 
περιλαμβάνει τις εκπομπές των διεθνών 
θαλάσσιων μεταφορών στους στόχους 
μείωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, 
η Επιτροπή δεσμεύεται να προτείνει 
μέτρα για την ένταξη αυτών των 
εκπομπών στη δέσμευση της ΕΕ για 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Το 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
φορολογούν ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στην αεροπορία και τη 
ναυσιπλοΐα κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα 
άλλα ενεργειακά προϊόντα για τις 
μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημιουργία συνθηκών επί ίσοις όροις, για 
την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ αλλά 
και ως κίνητρο για βελτιωμένη 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να απαγορευθεί στα κράτη μέλη η φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων 
που χρησιμοποιούνται στην αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα, εφόσον αυτή γίνεται κατά τρόπο που 
τηρεί τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις σε αυτό τον τομέα.

Τροπολογία 34
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται 
απαλλαγή στην περίπτωση του φυσικού 
αερίου και του βιομεθανίου που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κίνησης, 
καθόσον αυτές οι δύο κατηγορίες 
καλούνται να διαδραματίσουν θεμελιώδη 
ρόλο στην επίτευξη του στόχου 10% για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον 
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τομέα των μεταφορών. Δεδομένου 
τούτου, δικαιολογείται η απαλλαγή από 
τη φορολογία ενεργείας· τουλάχιστον έως 
ότου επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ. Αυτού 
του είδους η κατ' εξαίρεση μεταχείριση 
πέραν τούτων βοηθεί στην προαγωγή της 
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας 
στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος 
εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τα 
προϊόντα πετρελαίου, και ούτως 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. de

Τροπολογία 35
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από 
την φορολογία τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα 
κοινοτικά ύδατα καθώς και την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται επί σκάφους 
αναψυχής, ακόμη και στην περίπτωση 
που το σκάφος είναι ελλιμενισμένο. Σε 
ορισμένους λιμένες υφίσταται 
καθαρότερη εναλλακτική επιλογή με τη 
χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά, η 
οποία ωστόσο φορολογείται. Προκειμένου 
να τεθεί ένα πρώτο κίνητρο για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή της εν 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 

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από 
την φορολογία τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και 
θαλάσσια ναυσιπλοΐα που δεν διενεργείται
για ψυχαγωγία. Αυτή η υποχρέωση δεν 
συνάδει με τους συνολικούς 
περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, 
την αρχή της επικουρικότητας ή τον 
στόχο θέσπισης συνθηκών επί ίσοις όροις 
για τη φορολόγηση της ενεργείας. Πρέπει 
συνεπώς να καταργηθεί ενώ παράλληλα 
θα τηρούνται οι διμερείς και πολυμερείς 
διεθνείς συμφωνίες καθώς και το ότι ο 
τομέας της αεροπορίας θα περιληφθεί και 
ο τομέας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας 
ενδεχομένως θα περιληφθεί στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της Ένωσης.
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επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τις 
αναγκαίες επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα 
να περιορίζεται χρονικά έτσι ώστε η 
διατήρησή της, πλήρως ή εν μέρει, να 
εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο 
χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 36
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από 
την φορολογία τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα 
κοινοτικά ύδατα καθώς και την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί 
σκάφους αναψυχής, ακόμη και στην 
περίπτωση που το σκάφος είναι 
ελλιμενισμένο. Σε ορισμένους λιμένες 
υφίσταται καθαρότερη εναλλακτική 
επιλογή με τη χρήση ηλεκτροδότησης 
από την ξηρά, η οποία ωστόσο 
φορολογείται. Προκειμένου να τεθεί ένα 
πρώτο κίνητρο για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή της εν 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 

(19) Για να υπάρχει φορολογική συνέπεια 
μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν φορολογία
στα ενεργειακά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για όλες τις μεταφορές 
από αέρος και διά θαλάσσης, εφόσον 
τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας και άλλες σχετικές νομικές 
διατάξεις της ΕΕ ή του διεθνούς δικαίου. 
Για να αποτρέπεται η πρακτική της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση καυσίμων στο ελλιμενισμένο
σκάφος και να αποφεύγεται η 
συνακόλουθη τοπική ατμοσφαιρική 
ρύπανση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
απαλλάσσουν από την ενεργειακή
φορολόγηση την από την ξηρά
ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων 
πλοίων. 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 
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εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο 
χρόνο.

εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο 
χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των πλεονεκτημάτων εν συγκρίσει προς την επί του σκάφους παραγωγή ηλεκτρισμού 
με χρήση καυσίμου, πρέπει να ισχύει απαλλαγή της ηλεκτροδότησης από την ξηρά για τα 
ελλιμενισμένα σκάφη.

Τροπολογία 37
Edit Herczog

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. 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. Τα έσοδα που 
προκύπτουν από τη φορολογία πρέπει να 
ανακυκλώνονται για να αυξηθεί και 
αναπτυχθεί η ενεργειακή απόδοση στον 
οικείο κλάδο.

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ κλάδων στα διάφορα κράτη θα συνεχίσει να αυξάνει εάν έκαστο επί μέρους 
κράτος μέλος χρησιμοποιεί τα έσοδα που προέρχονται από αυτή τη φορολογία για διαφορετικό 
σκοπό. Επειδή κύριος στόχος της πρότασης του Συμβουλίου είναι η συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις της ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο έως το 
2020, η τροπολογία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων. 

Τροπολογία 38
Marita Ulvskog

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. 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. Συνεπώς οι ως άνω 
απαλλαγές πρέπει να αρθούν.

Or. en

Τροπολογία 39
Marita Ulvskog
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Τα φαινόμενα φοροδιαφυγής του 
«τουρισμού για καύσιμα» στις εμπορικές 
οδικές μεταφορές και της αποθήκευσης 
καυσίμων στο σκάφος (tankering) στις 
εμπορικές αεροπορικές μεταφορές 
στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά και 
καθιστούν ασύμφορο για μεμονωμένα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν επίπεδα 
φορολόγησης υψηλότερα από ό,τι σε άλλα 
κράτη. Ένας τρόπος για να επιληφθεί 
κανείς του προβλήματος θα μπορούσε να 
είναι μία μετατόπιση εν όλω ή εν μέρει 
από το ισχύον σύστημα φορολόγησης των 
ποσοτήτων των αντιστοίχων καυσίμων 
μεταφοράς τις οποίες αγοράζει το κράτος 
μέλος προς ένα σύστημα φορολόγησης 
αυτών των καυσίμων βάσει των 
ποσοτήτων που πράγματι 
χρησιμοποιούνται εντός της επικρατείας 
εκάστου κράτους μέλους. Για να 
αποκτήσει κανείς καλύτερη εικόνα αυτής 
της εναλλακτικής λύσης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση με θέμα το 
εφικτό αυτής της μετατόπισης και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο από αυτή.

Or. en

Τροπολογία 40
Edit Herczog

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 

(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 
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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.

φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης 
της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των 
δικαιωμάτων εκπομπής, της επιτυχίας 
προσπαθειών να χρησιμοποιηθούν τα 
έσοδα από τη φορολογία για να αυξηθεί η 
ενεργειακή απόδοση στους κλάδους, 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. hu

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς με ποίον τρόπο γίνεται χρήση των εσόδων από τη 
φορολογία που επιβάλλεται σύμφωνα με την οδηγία και εάν η χρήση αυτή είναι ορθολογική.

Τροπολογία 41
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

της καινοτομίας και των τεχνολογικών 
εξελίξεων, τον αντίκτυπο στις βλαβερές ή 
δυνάμει βλαβερές άλλες πλην του CO2
εκπομπές και την αιτιολόγηση των 
φοροαπαλλαγών και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
περιλαμβανομένου του καυσίμου που 
χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και 
τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Κατάλογος των 
τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται 
ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα συντάσσεται και 
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αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

υπόκειται σε τακτική επανεξέταση, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμένος αριθμός τομέων και εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από διαρροή άνθρακα 
στην πραγματικότητα δεν δικαιολογεί μια ειδική νομοθεσία, όμως ένας κατάλογος πρέπει να 
τηρείται. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν τότε να αποζημιώνουν μέσω κρατικών ενισχύσεων κάθε 
αποδεδειγμένο κίνδυνο διαρροής άνθρακα για βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας λόγω της 
φορολόγησης της ενέργειας.

Τροπολογία 43
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο της Ένωσης για τη φορολόγηση 
των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Καθορίζει σύνολο 
υποχρεωτικών κανόνων τους οποίους 
τηρούν τα κράτη μέλη όταν επιβάλλουν 
εθνική φορολογία στους ως άνω τομείς.
Θεσπίζει ορισμό και δομή αναφοράς για 
τα σχετικά καύσιμα, ελάχιστα επίπεδα 
φορολόγησης, αρχές για το πώς οι 
συντελεστές φορολογίας σχετίζονται 
μεταξύ τους και επικαιροποιούνται, 
σύστημα για τον συντονισμό της 
φορολόγησης της ενέργειας με το 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ, 
έναν αριθμό διευθετήσεων για σταδιακή 
κατάργηση και απαλλαγή καθώς και 
διατάξεις για το πώς θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω η νομοθεσία στον τομέα,

Or. en
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Τροπολογία 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν φορολογία 
στα ενεργειακά προϊόντα και την 
ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, διασφαλίζοντας 
προϊόντα και υπηρεσίες σε προσιτές τιμές 
και εξαλείφοντας τον κίνδυνο έκθεσης 
των πολιτών σε ενεργειακή φτώχεια.
Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται 
μελέτες αντικτύπου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη διακρίνουν μεταξύ 
φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα και γενικής φορολογίας 
κατανάλωσης ενέργειας. Τα έσοδα που 
αποκομίζουν τα κράτη μέλη από τη 
φορολογία των εκπομπών CO2, σύμφωνα 
με το παράρτημα I, χρησιμοποιούνται 
από τα κράτη μέλη για μέτρα αύξησης 
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της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης 
της ρύπανσης.

Or. ro

Τροπολογία 46
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογία που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε 
ευρώ ανά τόνο εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, βάσει των συντελεστών 
αναφοράς για τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που καθορίζονται στο σημείο 11 
του παραρτήματος I της απόφασης 
2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης 
Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως 
κατευθυντηρίων γραμμών για την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι 
συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα 
από βιομάζα, στην περίπτωση των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και 
θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ισχύουν μόνο 
όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα 
κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται 
στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (**). 
Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των 

Η φορολογία σε καύσιμα που δεν 
βασίζονται σε βιομάζα και η οποία
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα 
υπολογίζεται σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, βάσει των 
συντελεστών αναφοράς για τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται 
στο σημείο 11 του παραρτήματος I της 
απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως 
κατευθυντηρίων γραμμών για την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Οι 
συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα 
από βιομάζα ισχύουν μόνο όταν τα οικεία 
προϊόντα πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (**). 
Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των 
βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν 
λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
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βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν 
λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο 
καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο 
έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας στην παρούσα οδηγία.

τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο 
καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο 
έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας στην παρούσα οδηγία. Η 
απαλλαγή αυτή πρέπει να περιοριστεί 
περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ για τη μείωση των 
εκπομπών CO2. Τούτο σημαίνει ότι η 
απαλλαγή από τη φορολογία του CO2 για 
βιοκαύσιμα και βιορευστά που 
επιτρέπουν μείωση των εκπομπών αερίων 
του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 35 % θα πρέπει να ισχύει 
μόνο έως τα τέλη 2016. Από το 2017 το 
όριο πρέπει να είναι 50% και από το 2018 
πρέπει να είναι 60%.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 47
Krišjānis Kariņš

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·»

Or. lv

Τροπολογία 48
Krišjānis Kariņš
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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.»

Or. lv

Τροπολογία 49
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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:
"1α. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 η 
Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση με σκοπό 
να συμπεριληφθεί στην παρούσα οδηγία 
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. 
Τούτο με την επιφύλαξη των 
θεσμοθετημένων σχεδίων σταδιακής 
κατάργησης στα κράτη μέλη."

Or. en
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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 50
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υδρογονάνθρακες πλην των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1, που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να 
διατεθούν προς πώληση ή να 
χρησιμοποιηθούν για θέρμανση, 
φορολογούνται με συντελεστές για το 
ισοδύναμο ενεργειακό προϊόν, που 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφοι 2 και 3. Το παρόν εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται στην τύρφη.

Οι υδρογονάνθρακες πλην των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1, που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να 
διατεθούν προς πώληση ή να 
χρησιμοποιηθούν για θέρμανση, 
φορολογούνται με συντελεστές για το 
ισοδύναμο ενεργειακό προϊόν, που 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφοι 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υιοθετείται συνεπής προσέγγιση προς όλα τα ενεργειακά προϊόντα.

Τροπολογία 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ηλεκτρική ενέργεια, ενεργειακά 
προϊόντα και υπηρεσίες των οποίων 
γίνεται χρήση στα νοικοκυριά των 
ευρωπαίων πολιτών με στόχο την 
ετοιμασία και διατήρηση της 
καθημερινής τροφήςκαι τη διασφάλιση 
ενός υγιεινού περιβάλλοντος κλίματος που 
εγγυάται μια βέλτιστη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος αέρα (περίπου +20 
βαθμοί Κελσίου)·

Or. ro

Τροπολογία 52
Silvia-Adriana Ţicău

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·

Or. ro

Τροπολογία 53
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στην ηλεκτρική ενέργεια όταν 
συμμετέχει κατά ποσοστό άνω του 50 % 
στο κόστος ενός προϊόντος. Ως "κόστος 
ενός προϊόντος" νοείται το άθροισμα των 
συνολικών αγορών αγαθών και 
υπηρεσιών, συν το κόστος προσωπικού, 
συν την κατανάλωση σταθερού 
κεφαλαίου στο επίπεδο της επιχείρησης. 
Το κόστος αυτό υπολογίζεται ανά μονάδα 
κατά μέσον όρο. Ως "κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας" νοείται η 
πραγματική αξία αγοράς της ηλεκτρικής 
ενέργειας ή το κόστος παραγωγής της εάν 
παράγεται στην επιχείρηση.

Or. lv

Τροπολογία 54
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 55
Werner Langen
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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 
για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη 
του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), 
για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται 
στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 2023.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 56
Silvia-Adriana Ţicău

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 
για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη 
του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), 
για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται 

διαγράφεται
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στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 57
Marita Ulvskog

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 
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, αυτή η 
υποχρέωση ισχύει πλήρως από την 1η 
Ιανουαρίου 2023, ημερομηνία έως την 
οποία θα θεσπισθεί σταδιακά σε δύο 
φάσεις:
α) από 1ης Ιανουαρίου 2018 τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά 
ελάχιστα επίπεδα για οιοδήποτε επί 
μέρους καύσιμο κίνησης είναι το πολύ 15 
% χαμηλότερα από τα επίπεδα που 
επιβάλλονται σε οιοδήποτε άλλο καύσιμο 
κίνησης·
β) από 1ης Ιανουαρίου 2018 τα κράτη 
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μέλη εξασφαλίζουν ότι ορίζεται ίσο 
επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα για όλα τα 
καύσιμα κίνησης και ότι το εθνικό 
ελάχιστο επίπεδο γενικής φορολόγησης 
της κατανάλωσης ενέργειας για 
οιοδήποτε επί μέρους καύσιμο κίνησης 
είναι το πολύ κατά 5 % χαμηλότερο από 
εκείνο που επιβάλλεται σε οιοδήποτε άλλο 
καύσιμο κίνησης.

Or. en

Τροπολογία 58
Evžen Tošenovský

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 
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. 3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, 
διαφοροποιήσεων και μειώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη 
περίπτωση όπου στην παρούσα οδηγία 
είτε για ορυκτά και μη ορυκτά καύσιμα 
είτε για ενεργειακά προϊόντα που ανήκουν 
σε μια από τις δύο κατηγορίες
καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη 
χρήση, καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας για προϊόντα είτε της μίας είτε 
της άλλης από τις δύο κατηγορίες που 
διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 
στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που 
αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, 
τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Or. en
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Τροπολογία 59
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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 
το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνική ουδετερότητα συνιστά τη βασική, αποδοτική ως προς το κόστος κινητήρια δύναμη για 
την ενεργειακή απόδοση και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 και αυτή η αρχή πρέπει επομένως 
να τεθεί σε εφαρμογή το νωρίτερο δυνατό, βεβαίως με επίδειξη σεβασμού προς τις διαφορετικές 
καταστάσεις που υπάρχουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές καταστρατηγούν την αρχή της επικουρικότητας, περιορίζοντας την ελευθερία 
των κρατών μελών να καθορίζουν τη φορολογική τους πολιτική.
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Τροπολογία 62
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 63
Marita Ulvskog

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 

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 
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τροφίμων, που δημοσιεύει η Eurostat. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα 
ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

τροφίμων, που δημοσιεύει η Eurostat.

Or. en

Τροπολογία 64
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
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

Or. ro

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 65
Marita Ulvskog

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

Αυτά 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.

Το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που 
σχετίζεται με το CO2 το οποίο 
καθορίζεται στην παρούσα οδηγία 
ευθυγραμμίζεται από 1ης Ιουλίου 2016 
ανά τριετία προς τον υψηλότερο των εξής 
δύο συντελεστών:
α) την ισχύουσα πραγματική τιμή του 
επιπέδου βάσης CO2, υπολογιζόμενη 
αυξάνοντας ή μειώνοντας το βασικό ποσό 
σε ευρώ κατά το ποσοστό μεταβολής στη 
διάρκεια των τριών προηγουμένων 
ημερολογιακών ετών στον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένων 
της ενέργειας και των μη μεταποιημένων 
τροφίμων όπως δημοσιεύεται από την 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
(Eurostat).
β) την μέση τομή CO2 στο σύστημα 
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ κατά τους 18 
μήνες πριν από την ευθυγράμμιση, 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με τύπο που θα 
ορισθεί επακριβώς από την Επιτροπή 
βάσει της έκθεσης του 2015 μνεία της 
οποίας γίνεται στο άρθρο 29.
Δεν επέρχεται ευθυγράμμιση εάν η 
μεταβολή από την τελευταία 
ευθυγράμμιση δεδομένης της εξέλιξης 
αυτών των δύο συντελεστών θα ήταν 
μικρότερη του 0,5 %.
Εάν η Ένωση αποφασίσει να μειωθούν τα 
επίπεδα των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 
περισσότερο από 20% εν συγκρίσει προς 
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τα επίπεδα του 1990, η Επιτροπή το 
αργότερο εντός τριών μηνών μετά τη 
λήψη της ως άνω αποφάσεως υποβάλλει 
έκθεση με θέμα τις προσαρμογές της 
παρούσας οδηγίας που ενδείκνυνται για 
να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι. Το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση 
της εν λόγω έκθεσης το Συμβούλιο 
αποφασίζει πώς προσαρμόζεται το 
βασικό επίπεδο CO2 στις νέες συνθήκες.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα 
ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της 
κατανάλωσης ενέργειας και φορολογίας 
που σχετίζεται με το CΟ2 στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 66
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο 
που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο 
μεταφορών απαλλάσσονται από την 
φορολογία τουλάχιστον έως ότου το 
ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που χρησιμοποιείται στον τομέα 
των μεταφορών να ανέλθει σε 10 %. Η 
Επιτροπή προβαίνει σε διαρκή 
ανασκόπηση των τάσεων της αγοράς και 
υποβάλλει αρμόζουσα νομοθετική 
πρόταση εν ευθέτω χρόνω. 

Or. de
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Τροπολογία 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Or. ro

Τροπολογία 68
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 69
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fi

Αιτιολόγηση

Στη φορολόγηση του πετρελαίου η διάκριση ανάμεσα στην εμπορική και την ιδιωτική χρήση 
πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται. Ο χαμηλότερος συντελεστής φόρου για την εμπορική χρήση 
είναι από οικονομικής πλευράς σημαντικός, διότι το κόστος των μεταφορών αντιστοιχεί σε 
σημαντικό τμήμα της δομής του κόστους μιας επιχείρησης, ιδίως σε χώρες όπου οι αποστάσεις 
που διανύονται είναι μεγάλες 

Τροπολογία 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019, 
το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθορίζει, επί τη βάσει 
έκθεσης και πρότασης της Επιτροπής, τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
εφαρμόζονται για τη συμπληρωματική 
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περίοδο που αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Or. ro

Τροπολογία 71
Sari Essayah

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ως «εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης το οποίο χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο κίνησης» νοείται το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται 
ως καύσιμο κίνησης για τους εξής 
σκοπούς:
α) τη μεταφορά εμπορευμάτων, για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, από 
μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο 
συζευγμένων οχημάτων με αποκλειστικό 
προορισμό την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων και με μέγιστο 
επιτρεπόμενο μεικτό βάρος ίσο ή 
μεγαλύτερο των 7,5 τόνων·
β) την τακτική ή περιστασιακή μεταφορά 
επιβατών με μηχανοκίνητο όχημα των 
κατηγοριών Μ2 ή Μ3, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση 
των οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκουμένων τους.

Or. fi

Τροπολογία 72
Edit Herczog
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα κίνησης για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, καθορίζονται σύμφωνα 
με το παράρτημα I πίνακας Β.

1. 2013. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα κίνησης για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, καθορίζονται σύμφωνα 
με το παράρτημα I πίνακας Β, τα δε έσοδα 
που προκύπτουν από τη φορολογία πρέπει 
να ανακυκλώνονται για να αυξηθεί και 
αναπτυχθεί η ενεργειακή απόδοση στον 
οικείο κλάδο.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να μη γίνεται ελεύθερη χρήση της φορολογίας από τα κράτη μέλη αλλά τα έσοδα 
να προορίζονται για χρήση στον τομέα από τον οποίον πηγάζουν, διότι μέχρι τούδε η 
βιομηχανία έχει επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη προς προστασία του περιβάλλοντος, 
επένδυση η οποία πρέπει να ανακτηθεί, ενώ η επικαιροποίηση των σκοπών χρήσης που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 2 μπορεί να μειώσει περαιτέρω την εκπομπή ρύπων, και είναι 
δυνατό μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των εσόδων από τη 
φορολογία να τονωθεί η βιομηχανία, το οποίο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Τροπολογία 73
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019, 
το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθορίζει, επί τη βάσει 
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έκθεσης και πρότασης της Επιτροπής, τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
εφαρμόζονται για τη συμπληρωματική 
περίοδο που αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Or. ro

Τροπολογία 74
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019, 
το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθορίζει, επί τη βάσει 
έκθεσης και πρότασης της Επιτροπής, τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
εφαρμόζονται για τη συμπληρωματική 
περίοδο που αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Or. ro

Τροπολογία 75
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019, 
το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθορίζει, επί τη βάσει 
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έκθεσης και πρότασης της Επιτροπής, τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
εφαρμόζονται για τη συμπληρωματική 
περίοδο που αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Or. ro

Τροπολογία 76
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 τα κράτη 
μέλη απαλλάσσουν από τη φορολογία την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα 
πλοία.
(Η τροπολογία αποσκοπεί να 
αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα μέρη του 
άρθρου 14 (Παράγραφος 1 -3 και όλα τα 
εδάφια))

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπεται να φορολογούν τα καύσιμα για την αεροπορία και τη 
θαλάσσια ναυσιπλοΐα καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενεργείας, πρέπει όμως να ισχύει προσωρινή απαλλαγή για τα ελλιμενισμένα πλοία.

Τροπολογία 77
Silvia-Adriana Ţicău
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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:

Or. ro

Τροπολογία 78
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [....] (ii α) τα στοιχεία β και γ διαγράφονται.

Or. en

Τροπολογία 79
Marita Ulvskog
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [....] α α) Η παράγραφος 2 διαγράφεται.

Or. en

Τροπολογία 80
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη 
μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη 
φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο 
του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών 
προϊόντων από εγκαταστάσεις που 
ανήκουν σε τομείς ή σε επιμέρους τομείς 
οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

διαγράφεται

2. Το ποσό της έκπτωσης φόρου πρέπει 
να αντιστοιχεί στη μέση ετήσια 
κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων της 
εγκατάστασης, εκπεφρασμένης σε 
gigajoules (GJ), κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς, για σκοπούς άλλους 
από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 
7, πολλαπλασιασμένη επί 0,00561 και επί 
το ελάχιστο επίπεδο της φορολογίας που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, πίνακας 
Γ. Η περίοδος αναφοράς που αναφέρεται 
στην πρώτη πρόταση της παρούσας 
παραγράφου είναι είτε η περίοδος από 
την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2008 ή η περίοδος από την 1η 
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Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2010. Το ποσό της έκπτωσης φόρου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το φόρο που 
σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα 
για τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από 
την εγκατάσταση κατά την σχετική 
περίοδο.
3. Για τις εγκαταστάσεις που δεν 
βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τα 
κράτη μέλη βασίζουν το επίπεδο της 
έκπτωσης φόρου στην εγκατεστημένη 
ισχύ της εγκατάστασης, 
πολλαπλασιασμένη επί ένα μέσο 
συντελεστή χρησιμοποίησης της ισχύος, 
εφαρμόζοντας την μέθοδο που 
προβλέπεται στην απόφαση XXX της 
Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό 
μεταβατικών κανόνων σε επίπεδο 
Ένωσης για εναρμονισμένες δωρεάν 
κατανομές, σύμφωνα με το άρθρο 10α 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (*).
4. Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει 
επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα το οποίο 
υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που 
καθορίζεται από την παρούσα οδηγία, 
δύναται, για τον καθορισμό του ποσού 
της έκπτωσης φόρου βάσει της 
παραγράφου 2, να λάβει ως αναφορά το 
επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το 
διοξείδιο του άνθρακα μέχρι το εθνικό 
επίπεδο.
5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
έως 4, «τομείς ή επιμέρους τομείς που 
θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα» είναι εκείνοι 
οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ως τέτοιοι 
βάσει του άρθρου 10α (13) της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 81
Marita Ulvskog

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:
"(β α) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμεύει προς 
φόρτιση ηλεκτροκίνητων και υβριδικών 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις 
οδικές μεταφορές."

Or. en

Τροπολογία 82
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) τα στοιχεία στ) και η) διαγράφονται και 
το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να ορίζουν τα 
ίδια επαρκή επίπεδα φορολογίας για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα ή την αεροναυτιλία.
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Τροπολογία 83
Silvia-Adriana Ţicău

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·

Or. ro

Τροπολογία 84
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο θ
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 

η) έως την 1η Ιανουαρίου 2018 στην 
ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τον 
άνθρακα και τα στερεά καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση ή/και 
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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·

για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως 
φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος 
μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων 
φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να περιορίζουν την 
απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν 
γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία 
επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος 
χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα 
δύναται να θεωρηθεί μηδενική·

Or. en

Τροπολογία 85
Herbert Reul

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 
υγραέριο που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο·

Or. de

Τροπολογία 86
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 87
Herbert Reul

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

i a) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«Το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμο 
μεταφορών απαλλάσσονται από την 
φορολογία τουλάχιστον έως ότου το 
ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που χρησιμοποιείται στον τομέα 
των μεταφορών να ανέλθει σε 10 %. Η 
Επιτροπή προβαίνει σε διαρκή 
ανασκόπηση των τάσεων της αγοράς και 
υποβάλλει αρμόζουσα νομοθετική 
πρόταση εν ευθέτω χρόνω.»

Or. de

Τροπολογία 88
Silvia-Adriana Ţicău

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 
μόνο για τη γενική φορολογία της 
κατανάλωσης ενέργειας.»

Or. ro
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Τροπολογία 89
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή όλων των νοικοκυριών θα εξασθένιζε τα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας 
και θα παρείχε κίνητρα αποφυγής της ανάπτυξης αποτελεσματικότερων λύσεων δικτύου αστικής 
θέρμανσης συνιστώντας ούτως στρέβλωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS). Τα έσοδα που αποφέρουν οι φόροι ενεργείας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προς στήριξη φτωχότερων κοινωνικών ομάδων και προς στήριξη των 
μέτρων εξοικονόμησης ενεργείας.

Τροπολογία 90
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

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

Τροπολογία 91
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
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.

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 92
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
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 της 
κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα και 
την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για άρδευση, στη 
γεωργία, τις καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες 
και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι 
υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να 
οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. ro

Τροπολογία 93
Werner Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη 
μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, να 
εφαρμόζουν απαλλαγή ή μειωμένο 
φορολογικό συντελεστή της γενικής 
φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, υπό 
φορολογικό έλεγχο, στα φορολογητέα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 

1. "Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, 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 
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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:

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 όσον χρόνο το 
ποσοστό της αγοράς που αντιστοιχεί σε 
αυτά παραμένει μικρότερο του 5 %..

Or. de

Τροπολογία 94
Silvia-Adriana Ţicău

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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Or. ro

Τροπολογία 95
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 96
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1 α:
«1 a. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
έγκριση της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις προϋποθέσεις 
για τη μετάβαση ορισμένων ή όλων των 
κρατών μελών από ένα σύστημα στο 
οποίο τα καύσιμα κίνησης φορολογούνται 
ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο 
και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, ανάλογα 
με το καύσιμο που έχει αγορασθεί. Η 
έκθεση θα συνοδεύεται, όπου είναι 
σκόπιμο, από προτάσεις για 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ 
και θα περιλαμβάνει πλήρεις αξιολογήσεις 
του αντίκτυπου στη φορολογική 
επικουρικότητα, τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, την ενεργειακή 
ανεξαρτησία και την αύξηση της 
οικονομίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπερκερασθεί το πρόβλημα του «τουρισμού για καύσιμα», είναι καιρός να μελετηθεί η 
επιλογή φορολόγησης των καυσίμων που έχουν καταναλωθεί σύμφωνα με το 
βορειοαμερικανικό μοντέλο IFTA.

Τροπολογία 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1 α:
"1 a. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
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έγκριση της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις προϋποθέσεις 
για τη μετατόπιση μερικών ή όλων των 
κρατών μελών από ένα σύστημα στο 
οποίο τα καύσιμα κίνησης φορολογούνται 
ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο 
και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, ανάλογα 
με το αποθηκευμένο καύσιμο. Η έκθεση 
θα συνοδεύεται, όπου είναι σκόπιμο, από 
προτάσεις για τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ και θα περιλαμβάνει 
πλήρεις αξιολογήσεις του αντίκτυπου στη 
φορολογική επικουρικότητα, τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την 
ενεργειακή ανεξαρτησία και την αύξηση 
της οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 98
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"6 a. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
έγκριση της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τη σκοπιμότητα και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο της μετατόπισης εν όλω ή εν 
μέρει από το ισχύον σύστημα 
φορολόγησης των ποσοτήτων των 
καυσίμων κίνησης που αγοράζονται σε 
κλίμακα κράτους μέλους προς ένα 
σύστημα φορολόγησης αυτών των 
καυσίμων βάσει των ποσοτήτων που 
χρησιμοποιούνται στην πράξη εντός της 
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επικρατείας εκάστου κράτους μέλους. 
Εάν κρίνεται σκόπιμο, στην έκθεση 
δίδεται συνέχεια με την υποβολή των 
σχετικών νομοθετικών προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 99
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Τροπολογία 100
Silvia-Adriana Ţicău

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 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της στην 
οικονομία της Ένωσης και στην ευημερία 
των ευρωπαίων πολιτών. Αν, ύστερα από 
ανάλυση του αντικτύπου της εφαρμογής 
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της παρούσας οδηγίας, επιβάλλεται η 
τροποποίηση της οδηγίας, η Επιτροπή 
διαβιβάζει πρόταση για την τροποποίησή 
της.

Or. ro

Τροπολογία 101
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ 
άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του 
άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών 
εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και 
την αιτιολόγηση των απαλλαγών και 

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ 
άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του 
άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών 
εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και 
την αιτιολόγηση των απαλλαγών και 
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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.

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.

Or. ro

Τροπολογία 103
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ 
άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του 
άνθρακα, τον αντίκτυπο της καινοτομίας 
και των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τον 
αντίκτυπο επί των βλαβερών ή δυνάμει 
βλαβερών εκπομπών πέραν εκείνων του 
CO2, τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 
στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των 
απαλλαγών και μειώσεων, 
περιλαμβανομένων των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και 
στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην 
έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη 
η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
η πραγματική τιμή των ελάχιστων 
επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι 
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στόχοι της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 104
Edit Herczog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ 
άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του 
άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών 
εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και 
την αιτιολόγηση των απαλλαγών και 
μειώσεων, 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, 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.

Or. hu

Τροπολογία 105
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμένος αριθμός τομέων και εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από διαρροή άνθρακα 
στην πραγματικότητα δεν δικαιολογεί μια ειδική νομοθεσία, όμως ένας κατάλογος πρέπει να 
τηρείται. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αποζημιώνουν μέσω κρατικών ενισχύσεων κάθε 
αποδεδειγμένο κίνδυνο διαρροής άνθρακα για βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας λόγω της 
φορολόγησης της ενέργειας.

Τροπολογία 106
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, 30 €/t είναι ένα αρμόζον ελάχιστο.

Τροπολογία 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Τροπολογία 108
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Τροπολογία 109
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 
Αέριο φυσικό

Κωδικοί ΣΟ 
2711 11 00 και 2711 21 00

20 
ευρώ/τόν
ο 
διοξείδιο 
του 
άνθρακα

1,5 ευρώ/GJ 5,5 ευρώ/GJ 9,6 ευρώ/GJ

Τροπολογία
Αέριο φυσικό

Κωδικοί ΣΟ 
2711 11 00 και 2711 21 00

20 
ευρώ/τόν
ο 
διοξείδιο 
του 
άνθρακα

1,0 ευρώ/GJ 1,0 ευρώ/GJ 1,0 ευρώ/GJ

7Or. en
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Τροπολογία 110
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Παράρτημα I – Πίνακας Α – γραμμή 5 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Τροπολογία
Πετρέλαιο ντήζελ 
επαγγελματική 
χρήση

20€/t CO2 8.2€/GJ 8.2€/GJ  8.2€/GJ 

Or. fi

Αιτιολόγηση

Ο χαμηλότερος συντελεστής φόρου για το πετρέλαιο κίνησης είναι από οικονομικής πλευράς 
σημαντικός, διότι το κόστος των μεταφορών αντιστοιχεί σε σημαντικό τμήμα της δομής του 
κόστους μιας επιχείρησης, ιδίως σε χώρες όπου οι αποστάσεις που διανύονται είναι μεγάλες 

Τροπολογία 111
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, 30 €/t είναι ένα αρμόζον ελάχιστο.

Τροπολογία 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Τροπολογία 113
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 30 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, 30 €/t είναι ένα αρμόζον ελάχιστο.

Τροπολογία 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro


