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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο γενικός στόχος της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΟΕΦ) είναι η αναδιάρθρωση του 
τρόπου με τον οποίο φορολογείται η ενέργεια με σκοπό τη στήριξη του στόχου μετάβασης σε 
ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την αποφυγή 
προβλημάτων για την εσωτερική αγορά. Ο στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί η 
συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας, να παρασχεθεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για 
τη φορολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να παρασχεθεί πλαίσιο για τη χρήση 
της φορολογίας του διοξειδίου του άνθρακα.

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

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

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

Η θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης:

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής 
ουδετερότητας, οι 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 ελάχιστοι φορολογικοί 
συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, 
για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να 
εξασφαλίσουν ισοδύναμα επίπεδα εθνικής 
φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα.
Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν 
μεταβατικές περίοδοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τη διάρθρωση των εθνικών τους 
φόρων καθώς και τις αναλογίες μεταξύ εθνικών φορολογικών συντελεστών για τα ενεργειακά 
προϊόντα.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 

διαγράφεται



PA\878820EL.doc 7/12 PE473.711v01-00

EL

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 θα πρέπει να διατηρηθεί και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν 
να διατηρήσουν μέγιστο επίπεδο ελαστικότητας κατά τον καθορισμό των επιπέδων φορολογίας 
ενεργειακών προϊόντων τα οποία θεωρούν ότι ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της 
γεωργίας τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη 
χρήση, καθορίζονται ισοδύναμα επίπεδα 
φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται 
για την εν λόγω χρήση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογική σκέψη 12.

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογική σκέψη 12.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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 

διαγράφεται
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Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η 
Ιανουαρίου 2015 και από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας που εφαρμόζονται στα 

Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα και 
αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αποφασίζει, με βάση 
σχετική έκθεση και πρόταση της 
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καύσιμα κινητήρων καθορίζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας που εφαρμόζονται στα 
καύσιμα κινητήρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τον έλεγχο επί του επιπέδου των μελλοντικών ελάχιστων 
συντελεστών της ΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
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. Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα 
και αφού ζητήσει τη γνώμη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφασίζει, 
με βάση σχετική έκθεση και πρόταση της 
Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα ελάχιστα 
επίπεδα φορολογίας καυσίμων θέρμανσης
καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
I πίνακας Γ.

Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα και 
αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αποφασίζει, με βάση 
σχετική έκθεση και πρόταση της 



PA\878820EL.doc 11/12 PE473.711v01-00

EL

Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας καυσίμων θέρμανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 8 – παράγραφος 1

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα ελάχιστα 
επίπεδα φορολογίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας καθορίζονται σύμφωνα με το 
παράρτημα I πίνακας Δ.

Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα και 
αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αποφασίζει, με βάση 
σχετική έκθεση και πρόταση της 
Επιτροπής, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 8 – παράγραφος 1

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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


