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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά 
με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας 
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του 
Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1/2011 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/96/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [COM (2011) 
169 ΤΕΛΙΚΟ] [2011/0092 (CNS)| {SEC (2011) 409 ΤΕΛΙΚΟ} {SEC (2011) 410 ΤΕΛΙΚΟ}

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2007 που ισχύει από 
την 1η Δεκεμβρίου 2009, θέσπισε μια διαδικασία ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το 
εν λόγω πρωτόκολλο αναπτύχθηκε στην Ισπανία με τον νόμο 24 της 22ας Δεκεμβρίου 2009, 
ο οποίος τροποποίησε τον νόμο 8 της 19ης Μαΐου 1994. Ειδικότερα, τα νέα άρθρα 3 j), 5 και 
6 του νόμου 8/1994 αποτελούν τη νομική βάση της παρούσας γνωμοδότησης.

Β. Η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
διαβιβάσθηκε στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία διαθέτουν προθεσμία οκτώ εβδομάδων για 
να ελέγξουν την επικουρικότητα της πρωτοβουλίας, προθεσμία η οποία λήγει στις 14 Ιουνίου 
2011.

Γ. Το προεδρείο και οι εκπρόσωποι της Μεικτής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενέκριναν, στις 10 Μαΐου 2011, την απόφαση διενέργειας του ελέγχου της ως άνω 
ευρωπαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ορίζοντας ως εισηγήτρια τη γερουσιαστή κ. Eva 
Parera Escrichs και ζητώντας από την κυβέρνηση να υποβάλει την έκθεση που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 j) του νόμου 8/1994.

Δ. Η έκθεση που εκπόνησε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ελήφθη και 
διαβιβάσθηκε μέσω της Γραμματείας Συνταγματικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, 
καθώς και οι εκθέσεις του κοινοβουλίου της Χώρας των Βάσκων και του κοινοβουλίου των 
Καναρίων Νήσων. Στις εκθέσεις των κοινοβουλίων των αυτόνομων κοινοτήτων δεν 
αμφισβητείται η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας από την υπό εξέταση ευρωπαϊκή 
νομοθετική πρωτοβουλία. Στην έκθεση που εκπόνησε το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομιών εκφράζεται η λύπη του για την απουσία κατάλληλης μελέτης ανάλυσης των 
επιπτώσεων.

Ε. Η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεδρίασή της που 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2011, ενέκρινε την παρούσα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
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1.– Το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι «η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας». Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, […] η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι 
στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, 
λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης». Το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας του 2007, περιγράφει το αντικείμενο, τη διαδικασία και τις συνέπειες του ελέγχου 
της επικουρικότητας που πρέπει να διενεργούν στο εξής τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών 
μελών (άρθρο 5, παράγραφος 3, και άρθρο 12, στοιχείο β), της ΣΕΕ).

2.– Η νομική βάση της υπό εξέταση νομοθετικής πρότασης είναι το άρθρο 113 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο, «το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει διατάξεις 
για την εναρμόνιση των νομοθεσιών περί των φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων 
καταναλώσεως και των λοιπών εμμέσων φόρων, στον βαθμό που η εναρμόνιση αυτή είναι 
αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

3.– Η οδηγία 2003/96/ΕΚ, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΟΕΦ) ρυθμίζει διάφορες καθοριστικές πτυχές της φορολογίας της ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ. 
Ωστόσο, από το 2003, το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε μεταβλήθηκε ριζικά, καθώς 
στους τομείς της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος έχουν καθορισθεί συγκεκριμένοι 
και φιλόδοξοι πολιτικοί στόχοι έως το 2020. Έτσι, η παρούσα πρόταση επιδιώκει να επιφέρει 
τις αναγκαίες προσαρμογές σε ορισμένες βασικές διατάξεις της ΟΕΦ εξασφαλίζοντας έναν 
υψηλότερο βαθμό συνοχής στον τρόπο με τον οποίο οι ενεργειακοί φόροι συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων για λιγότερη και καθαρότερη ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ.

Το Συμβούλιο φρονεί ότι η παρούσα διατύπωση της ΟΕΦ δημιουργεί ορισμένα προβλήματα 
τα οποία μπορούν να επιλυθούν με την έγκριση της υπό εξέταση πρότασης. Ειδικότερα, η 
υπό εξέταση πρόταση αναφέρει ότι επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: 1) να εξασφαλιστεί 
η συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της ΟΕΦ προκειμένου να υπάρχουν 
πραγματικά ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των καταναλωτών ενέργειας, ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας··2) να παρασχεθεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για τη 
φορολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· και 3) να παρασχεθεί πλαίσιο βάσει του 
οποίου η φορολογία του διοξειδίου του άνθρακα να συμπληρώνει την ειδοποίηση μέσω της 
τιμής του άνθρακα που καθορίζεται με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ), και 
συγχρόνως να αποφεύγονται επικαλύψεις μεταξύ των δύο μέσων.

4.- Η πρόταση αφορά έναν τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών και για τον λόγο αυτόν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, 
η υπό εξέταση πρόταση δεν περιλαμβάνει τη λεγόμενη «έκθεση επικουρικότητας» στην 
οποία αναφέρεται το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επομένως, δεν γίνονται γνωστά με 
εμπεριστατωμένο τρόπο τα λεπτομερή επιχειρήματα για τα οποία οι κοινοτικές νομοθετικές 
αρχές θεωρούν ότι η πρόταση τηρεί την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή, οι λόγοι για τους 
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οποίους θεωρούν ότι οι στόχοι που επιδιώκονται με την εν λόγω πρόταση μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα με κοινοτική δράση αντί της μεμονωμένης παρέμβασης των διάφορων 
κρατών μελών. Ομοίως, δεν παρέχονται επίσης ποιοτικοί ή ποσοτικοί δείκτες ούτε 
αναφέρεται το τυχόν διοικητικό ή οικονομικό βάρος που απορρέει από την πρόταση.

Έτσι, η πρόταση περιορίζεται στο να διατυπώσει το επιχείρημα ότι «η αναθεώρηση της ΟΕΦ 
και το χρονοδιάγραμμά της πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο του θεματολογίου 
της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή», δεδομένου ότι «επί του παρόντος, η ΕΕ 
θεσπίζει το πλαίσιο νομοθεσίας που θα καταστήσει εφικτή την υλοποίηση των φιλόδοξων 
στόχων για το 2020». Βασιζόμενη στα επιχειρήματα αυτά, η πρόταση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι «ο στόχος καλύτερης εναρμόνισης της ΟΕΦ με τους στόχους και τους 
σκοπούς μπορεί να επιτευχθεί με πράξη εκδιδόμενη από την Ένωση, για την τροποποίηση της 
ΟΕΦ».

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εκπόνησε έκθεση σε σχέση 
με την υπό εξέταση πρόταση οδηγίας στην οποία επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξίσωση των εθνικών συντελεστών που εφαρμόζονται σε 
ορισμένες ομάδες προϊόντων θα περιορίσουν την ικανότητα παροχής κινήτρων για τη χρήση 
ορισμένων προϊόντων. Η μελέτη ανάλυσης των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση 
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι διαφορές των εθνικών συντελεστών βενζίνης και 
ντίζελ δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα. Ωστόσο, η εν λόγω ανάλυση δεν 
επεκτείνεται στα υπόλοιπα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα στα αυτοκίνητα ούτε 
σε σχέση με άλλες ομάδες προϊόντων. Χωρίς την εν λόγω ανάλυση, δεν είναι δυνατόν να 
αξιολογηθεί κατά πόσον η υποχρέωση που αφορά τους εθνικούς συντελεστές είναι 
αιτιολογημένη από την άποψη της επικουρικότητας».

Επομένως, οι ελλείψεις αιτιολογίας που επισημάνθηκαν δυσχεραίνουν την κρίση από τη 
Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση της παρούσας πρότασης από την άποψη της 
ενδεχόμενης μη τήρησης της αρχής της επικουρικότητας όσον αφορά την παρέμβαση της ΕΕ.
Η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους μια συντρέχουσα αρμοδιότητα θα ασκείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον βαθμό που η αιτιολόγηση αυτή δεν παρέχεται, η Μεικτή Επιτροπή 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εκφέρει θετική γνώμη όσον αφορά τη συμμόρφωση 
της πρωτοβουλίας προς την αρχή της επικουρικότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση θεωρεί ότι, σε σχέση με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου σχετικά με 
την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο 
απαιτεί να συνοδεύονται τα σχέδια νομοθετικών πράξεων από εμπεριστατωμένη έκθεση 
βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.

Στον βαθμό που η εν λόγω τεκμηρίωση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της 
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τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η απουσία της έχει 
ως αποτέλεσμα να μην έχει λόγους η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας σε σχέση με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου 
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.


