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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Η πρόταση της επιτροπής

Η ισχύουσα οδηγία για τον ενεργειακό φόρο (ΟΕΦ) καθορίζει τους ελάχιστους φορολογικούς 
συντελεστές για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, ως 
καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι ελάχιστοι συντελεστές εφαρμόζονται 
γενικά στην καταναλωθείσα ποσότητα του ενεργειακού προϊόντος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
συγκεκριμένο σύστημα έχει μια σειρά από αρνητικές συνέπειες όπως η δημιουργία κινήτρων 
που αντίκεινται στους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή ή στρεβλώνουν την 
εσωτερική αγορά.

Με την πρόταση αναθεώρησης, η Επιτροπή αποσκοπεί στην άρση των αρνητικών αυτών 
συνεπειών. Μια από τις βασικές ιδέες είναι μια νέα διάρθρωση του ενεργειακού φόρου με τη 
διαίρεση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή σε δύο μέρη:
1) Ένα μέρος βασισμένο στις εκπομπές CO2 του ενεργειακού προϊόντος. Η φορολογία του 
CO2 θα είναι μηδενική για όλες τις πηγές ενέργειας που αναγνωρίζονται σήμερα ή θα 
αναγνωρίζονται μελλοντικά ως απαλλαγμένες από CO2.
2) Το άλλο μέρος θα βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο ανά Gigajoule, ανεξάρτητα από 
το ενεργειακό προϊόν, ως κίνητρο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα, η πρόταση έχει ως στόχο να αποκτήσει η ΟΕΦ μεγαλύτερη συνάφεια με άλλες 
πολιτικές της ΕΕ, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ). Μέσα από αυτό το 
πρίσμα, η Επιτροπή προτείνει να μην εφαρμοστεί ο φόρος CO2 στις εγκαταστάσεις που 
υπάγονται στο ΣΕΕ, δηλ. ούτε για τις αεροπορικές μεταφορές.

Ορισμένες πτυχές της πρότασης άπτονται της πολιτικής των μεταφορών:
- Κατάργηση της δυνατότητας των κρατών μελών για διακριτική φορολογική μεταχείριση 
του ντίζελ για εμπορική και για μη εμπορική χρήση, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
κίνησης.
- Κατάργηση της δυνατότητας για εφαρμογή χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα 
καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον συμβατή 
με τον στόχο των πολιτικών που προωθούν τα εναλλακτικά καύσιμα, τους εναλλακτικούς 
ενεργειακούς φορείς και τη χρήση καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές.
- Ενημέρωση των ορισμών για τις τυποποιημένες δεξαμενές και τους ειδικούς περιέκτες.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθεί η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε 
ελλιμενισμένα πλοία, και να διατηρηθούν οι ισχύουσες υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά τη φοροαπαλλαγή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την αεροναυτιλία και στη 
θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, η Επιτροπή προτείνει να 
διατηρηθούν οι τρέχοντες κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρεις ή 
μερικές εξαιρέσεις ή μειώσεις στο επίπεδο της φορολογίας.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η 
εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί 
εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων 
απαιτήσεων που σχετίζονται με τον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως 
επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 
2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008.

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η 
εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί 
εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων 
απαιτήσεων που σχετίζονται με τον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως 
επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 
2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008. Για 
αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η συνεπής μεταχείριση 
των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, έτσι ώστε να 
παρέχονται πραγματικά ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τους καταναλωτές 
ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή 
ενέργειας που χρησιμοποιείται.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων θα πρέπει να προσεγγιστεί με 
τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να 
προσφέρεται η δυνατότητα για ανάπτυξη 
των νέων τεχνολογιών.
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Αιτιολόγηση

Η πολιτική της Επιτροπής πρέπει να είναι τελείως ουδέτερη από τεχνολογική άποψη, ώστε να 
επιτρέπει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Μεταξύ των υφιστάμενων τεχνολογιών, μόνο οι πιο 
βιώσιμες και οι πιο αποτελεσματικές θα πρέπει να συνεχίζουν να διατηρούνται.

Τροπολογία 3

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) Πρωταρχικός σκοπός της φορολογίας 
της ενέργειας είναι να ωθηθούν οι 
καταναλωτές να χρησιμοποιούν την 
ενέργεια πιο αποτελεσματικά και να την 
προμηθεύονται από καθαρότερες πηγές. 
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.
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Τροπολογία 4

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 

(6) Δεδομένου ότι πρέπει να δημιουργηθεί 
κατάλληλο πλαίσιο για τη φορολόγηση 
της ενέργειας, 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 
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από βιομάζα και το ενεργειακό 
περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 
Τα βιοκαύσιμα και 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.

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 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.

Τροπολογία 5

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 

(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. Επομένως, 
η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τη 
διαφοροποίηση μεταξύ της εμπορικής και 
της μη εμπορικής χρήσης, προκειμένου 
να δώσει στις εταιρείες μεταφορών την 
ευκαιρία να προσαρμοστούν στη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου, αν σχεδιάζεται ο 
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τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. 
Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

τερματισμός της διαφοροποίησης αυτής 
σε συνέχεια εκτίμησης επιπτώσεων. Το 
άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή 
στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή 
δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με 
τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. 
Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
επιτρέπει την εφαρμογή 
διαφοροποιημένων φορολογικών 
συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής 
του διοξειδίου του άνθρακα, η 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
διαφοροποιούν τους εθνικούς 
φορολογικούς συντελεστές πρέπει να 
περιοριστεί στη γενική φορολογία της 
κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η 
δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου 
φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα 
κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα 
ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο 
των πολιτικών προώθησης των 
εναλλακτικών καυσίμων και φορέων 
ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων 
οχημάτων στις αστικές μεταφορές και 
κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει 
να καταργηθεί.

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
επιτρέπει την εφαρμογή 
διαφοροποιημένων φορολογικών 
συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής 
του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα 
των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους 
εθνικούς φορολογικούς συντελεστές 
πρέπει να περιοριστεί στη γενική 
φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Τα ταξί πρέπει να θεωρούνται δημόσια μέσα μεταφοράς που συμβάλλουν στην μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τη 
φορολογία στα καύσιμα.
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Τροπολογία 7

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. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επεκτείνουν την εν λόγω 
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στις 
εσωτερικές πλωτές οδούς. Σε ορισμένους 
λιμένες υφίσταται καθαρότερη 
εναλλακτική επιλογή με τη χρήση 
ηλεκτροδότησης από την ξηρά, η οποία 
ωστόσο φορολογείται. Προκειμένου να 
τεθεί ένα πρώτο κίνητρο για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω 
τεχνολογίας, εν αναμονή της θέσπισης 
λεπτομερέστερου πλαισίου σχετικά με το 
ζήτημα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
απαλλάσσουν από την ενεργειακή 
φορολογία τη χρήση ηλεκτροδότησης από 
την ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία. Η 
απαλλαγή πρέπει να ισχύει για αρκετά 
μεγάλη χρονική περίοδο προκειμένου να 
μην αποθαρρύνονται οι λιμενικές 
επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τις 
αναγκαίες επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα 
να περιορίζεται χρονικά έτσι ώστε η 
διατήρησή της, πλήρως ή εν μέρει, να 
εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο 
χρόνο.

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από 
την φορολογία την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται επί σκάφους, 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 αποτραπεί η παραγωγή 
ενέργειας με χρήση καυσίμων στο 
ελλιμενισμένο σκάφος, και να αποφευχθεί 
η συνακόλουθη τοπική ατμοσφαιρική 
ρύπανση, και 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 πλοία που έχουν 
προσορμιστεί σε θαλάσσιο λιμένα ή σε 
λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας . 
Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας για τα 
ελλιμενισμένα πλοία δεν θα πρέπει πλέον 
να επιτρέπεται στις περιπτώσεις που 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της 
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από το 
χερσαίο δίκτυο. 

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της ιδίας ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση καυσίμων αποθηκευμένων στο 
ελλιμενισμένο σκάφος ενισχύει το σχεδιαζόμενο καθεστώς εξαιρέσεων της Επιτροπής και 
συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης στους λιμένες.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Προκειμένου να προωθηθεί η 
χρήση των εσωτερικών πλωτών οδών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν τις 
εντάσσουν σε ευνοϊκό φορολογικό 
καθεστώς.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19b) Θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στα διάφορα 
μέσα μεταφοράς. Η απαίτηση για 
απαλλαγή από τη φορολογία στη χρήση 
καυσίμων σε ορισμένους τομείς θα πρέπει 
να καταργηθεί σταδιακά. Αυτό θα πρέπει 
να γίνει στη βάση διεθνούς διαβούλευσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη απαίτηση για την φοροαπαλλαγή ορισμένων μέσων μεταφοράς αντίκειται στην 
αρχή της ανοικτής και δίκαιης ευρωπαϊκής αγοράς μεταφορών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
μην υπονομευθεί η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεών μας σε σύγκριση με εκείνη των 
διεθνών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 10

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

(2a) Τα κράτη μέλη που καθιερώνουν 
σύστημα τελών χρήσης του οδικού 
δικτύου για οχήματα ή συνδυασμούς 
αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται 
αποκλειστικά για την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων, φορολογούν τα καύσιμα 
που χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά 
αποκλειστικά με βάση τις ποσότητες 
γενικής κατανάλωσης ενέργειας που 
καθορίζονται στον πίνακα Α του 
παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα του ευρωπαϊκού σήματος τέλους κυκλοφορίας έχει ως στόχο την ενσωμάτωση του 
εξωτερικού κόστους προκειμένου να καλύπτεται το κόστος της ρύπανσης που προκαλείται από 
την οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Με την τροπολογία αυτή αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση 
της ρύπανσης που προκαλείται από την οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 5 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές 
δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων 
των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, 
ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, 
πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, 
ασθενοφόρα,»

- για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές 
δημόσιες συγκοινωνίες, αποκομιδή 
απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και 
δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές 
ανάγκες, ασθενοφόρα,

Αιτιολόγηση

Τα ταξί πρέπει να θεωρούνται δημόσια μέσα μεταφοράς που συμβάλλουν στην μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τη 
φορολογία στα καύσιμα.

Τροπολογία 12
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 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 
καύσιμα κινητήρων καθορίζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 
1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας που εφαρμόζονται στα 
καύσιμα κινητήρων καθορίζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαφοροποιούν την εμπορική από τη μη 
εμπορική χρήση πετρελαίου κίνησης, 
εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα κοινοτικά 
επίπεδα φορολογίας και ο φορολογικός 
συντελεστής για το πετρέλαιο κίνησης 
εμπορικής χρήσης δεν είναι κατώτερος 
από το εθνικό τους επίπεδο φορολογίας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
ανεξάρτητα από τυχόν σχετικές 
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.
3. Ως «πετρέλαιο κίνησης για εμπορική 
χρήση» νοείται το πετρέλαιο κίνησης που 
χρησιμοποιείται για τους εξής σκοπούς:
α) μεταφορά εμπορευμάτων για 
λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, 
από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο 
αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται 
αποκλειστικά για την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο 
επιτρεπόμενο μικτό βάρος άνω των 7,5 
τόνων·
β) την τακτική ή περιστασιακή μεταφορά 
επιβατών με μηχανοκίνητο όχημα 
κατηγορίας Μ2 ή Μ3, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκούμενων τους, και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών 
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στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά1.
_____________
1 ΕΕ L 263, 9.10.2007, σ. 1.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα
πλοία.

(ε) την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 
παρέχεται απευθείας στα πλοία που είναι 
ελλιμενισμένα σε θαλάσσιο λιμένα ή σε 
λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να δοθεί προθεσμία για τη συγκεκριμένη εξαίρεση, αν επιθυμούμε τη σημαντική 
μείωση των εκπομπών CO2 , θείου, και άλλων επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία εκπομπών 
στα λιμάνια. Για να εφαρμοστούν και να διαδοθούν αυτές οι πρωτοβουλίες μεταξύ των 
λιμενικών αρχών, πρέπει να προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως 
εξής:
ε) στα ενεργειακά προϊόντα και την 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων και 
επιβατών σιδηροδρομικώς, με μετρό, με 
τραμ, με τρόλεϊ ή με λεωφορείο, με τη 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού
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αερίου ή υγραερίου·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τροποποιεί το κείμενο της οδηγίας 2003/96 περιλαμβάνοντας τα ηλεκτρικά 
λεωφορεία καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και υγραέριο. Πρέπει επίσης να 
δοθεί στα κράτη μέλη ευρύτερο πεδίο για την εφαρμογή φορολογικών απαλλαγών για 
σιδηροδρόμους, μετρό και τραμ, καθώς και για τα αστικά λεωφορεία με χαμηλές εκπομπές NOx 
και σωματιδίων, τα οποία είναι πολύ βλαβερά για τη δημόσια υγεία στα αστικά περιβάλλοντα.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή η έγκριση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 27 παράγραφος α), σχετικά 
με τη φορολογία των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 27α και 27β.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 27 παράγραφοι 1) έως γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάκληση της εξουσιοδότησης Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο (1) Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
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άρθρο 2 παράγραφος 5 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Συμβούλιο.

κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο έχει 
κινήσει εσωτερική διαδικασία για να 
αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η 
εξουσιοδότηση, προσπαθεί να 
ενημερώσει την Επιτροπή εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη 
της τελικής απόφασης, αναφέροντας την 
εξουσιοδότηση που θα μπορούσε να 
ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόμενους 
λόγους της ανάκλησης.

(2) Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 27 ανατίθενται 
στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια, από 
τις...*.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Παράγει 
αποτελέσματα αμέσως ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που 
είναι ήδη σε ισχύ. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(3) Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 27 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την ανάθεση 
εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στις διατάξεις της. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.
(4) Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
(5) Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 
τίθενται σε ισχύ μόνο αν δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την 
κοινοποίησή τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή αν, πριν 
από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή 
για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
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παρατείνεται κατά δύο μήνες.»
_________________
 ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 27β
Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις
1. Το Συμβούλιο δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός [τριών] μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. 
2. Αν κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας 
το Συμβούλιο δεν αντιταχθεί στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, εφόσον το Συμβούλιο 
ενημερώσει την Επιτροπή για την 
πρόθεσή του να μην προβάλει 
αντιρρήσεις.
3. Εάν το Συμβούλιο προβάλει 
αντιρρήσεις για την εκδοθείσα κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δεν τίθεται σε ισχύ. Το Συμβούλιο 
αιτιολογεί τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 27γ
Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση από την Επιτροπή ή 
για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών ή για 
την ανάκληση της εξουσιοδότησης από 
το Συμβούλιο.»
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29, παράγραφοι 1 και 2

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 υποβάλει στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, 
ενδεχομένως, πρόταση για την 
τροποποίησή της. 

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 επίπεδο φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας που επιβάλλουν τα 
κράτη μέλη σε εθνικό και/ή περιφερειακό 
επίπεδο, το ελάχιστό επίπεδο φορολογίας 
που σχετίζεται με το διοξείδιο του 
άνθρακα, τον αντίκτυπο της καινοτομίας 
και των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τη 
διάκριση μεταξύ πετρελαίου κίνησης για 
εμπορική και για μη εμπορική χρήση και 
τις προοπτικές τερματισμού αυτής της 
διάκρισης, 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. Η έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης επισκόπηση των ισχυουσών 
φορολογικών διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες 
αεροπορικών υπηρεσιών. 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. 

Στην πρώτη έκθεση αξιολογείται κατά 
πόσον υπάρχει ανάγκη να καταργηθεί η 
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απαλλαγή βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) για 
ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως 
καύσιμο για τη ναυσιπλοΐα σε κοινοτικά 
ύδατα, σε περίπτωση που επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την επιβολή μέτρων 
μείωσης του CO2 στον τομέα των 
αερομεταφορών και τον ναυτιλιακό τομέα 
στο πλαίσιο του ΔΝΟ ή του ΔΟΠΑ ή στο 
πλαίσιο της σύμβασης πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή.
Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί 
πρόοδος σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 και στους δύο 
τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα και την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι αποφάσεις που αφορούν τους τομείς των αερομεταφορών και της ναυτιλίας 
να λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή καλείται να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία, αλλά εάν τούτο δεν σταθεί δυνατό θα 
πρέπει να προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.
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