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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου 

εκδόθηκε προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 

όσον αφορά την φορολογία των 

ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 

Συνθήκης, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής 

προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο 

πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας, 

βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

(1) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου 

εκδόθηκε προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 

όσον αφορά την φορολογία των 

ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι 

απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο 

εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας, βάσει, 

ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο. Έχει 
σηµασία, σύµφωνα µε το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, 
να εξακριβωθεί κατά πόσον λαµβάνεται 
επαρκώς υπόψη η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, για παράδειγµα στο 
πλαίσιο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1α) Η αντιµετώπιση ενός θέµατος τόσο 
εκτενούς και κεφαλαιώδους όπως η 
φορολογία της ενέργειας στην Ένωση δεν 
µπορεί να περιοριστεί στην εξέταση των 
καθοριστικών αναγκών της πολιτικής για 
το κλίµα και το περιβάλλον. Για την 
Ένωση, οι στόχοι της ενεργειακής 
πολιτικής και οι στόχοι της βιοµηχανικής 
πολιτικής αποτελούν εξίσου 
αποφασιστικές προκλήσεις. Επιπλέον, 
προκειµένου η ενιαία αγορά να 
λειτουργήσει σωστά και αποτελεσµατικά 
στον τοµέα της ενέργειας, όλες οι 
πρωτοβουλίες και τα νοµοθετικά µέτρα 
της Ένωσης στον συγκεκριµένο τοµέα 
πρέπει να συντονίζονται προσεκτικά και 
σε διαρκή βάση. Οι τροπολογίες στην 
οδηγία 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να 
συµβαδίζουν µε τις άλλες πολιτικές σε 
σχέση µε την ενέργεια, αλλά παράλληλα 
θα πρέπει και οι συγκεκριµένες πολιτικές 
να προσαρµοστούν κατάλληλα στο 
πλαίσιο της ενεργειακής φορολογίας. 
Ειδικότερα, θα πρέπει τα υπάρχοντα 
προβλήµατα στο σύστηµα εµπορίας 
εκποµπών της Ένωσης σύµφωνα µε την 
οδηγία 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 Κοινότητας1 να 
αντιµετωπιστούν µε αποφασιστικότητα, 
προκειµένου το σύστηµα να λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά. Οποιαδήποτε έλλειψη 
συνοχής θα ήταν εις βάρος της 
εκπλήρωσης των µακροπρόθεσµων 
στόχων της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιµη 
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. 

 __________________ 

1 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. 
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Τροπολογία  3 

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 ∆εκεµβρίου 2008.  

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η 

εσωτερική αγορά λειτουργεί κατά τον 
βέλτιστο τρόπο 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 ∆εκεµβρίου 2008. Για 
αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η συνεπής µεταχείριση 
των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ, έτσι ώστε να 
παρέχονται πραγµατικά ισότιµοι όροι 
ανταγωνισµού για τους καταναλωτές 
ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή 
ενέργειας που χρησιµοποιείται. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η φορολογία που συνδέεται µε το (3) Η φορολογία που συνδέεται µε τις 
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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. 

εκποµπές CO2 αποτελεί γενικά 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 Ένωσης 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. Λόγω του παρόντος και του 
δυνητικού ρόλου της φορολογίας που 

σχετίζεται µε το CO2, η εύρυθµη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί 

κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω 

φορολογία. 

Αιτιολόγηση 

Ορισµένα κράτη µέλη διαθέτουν ήδη φορολογικά καθεστώτα για το CO2 τα οποία λειτουργούν 

ικανοποιητικά και οικονοµικά. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η αξιοποίηση αποβλήτων για την 
παραγωγή θερµότητας και ιδίως η χρήση 
τους ως εναλλακτικών καυσίµων δεν θα 
πρέπει να περιλαµβάνεται στην φορολογία 
της ενέργειας, δεδοµένου ότι σκοπός της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
19ης Νοεµβρίου 2008, για τα απόβλητα1 
είναι οι παραγωγοί και κάτοχοι 
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αποβλήτων να τα διαθέτουν µε τρόπο όσο 
το δυνατόν αποδοτικότερο από 
ενεργειακή άποψη και όσο το δυνατόν 
φιλικότερο προς τους πόρους δίνοντας 
προτεραιότητα στην αξιοποίηση έναντι 
της διάθεσης.  

 ______________ 

 
1 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να 
διατηρήσουν το δικαίωµα να εφαρµόζουν 
µηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της 
κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά 
προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιµοποιούνται στη γεωργία, τις 
καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις 
ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκοµία. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η 

ενεργειακή φορολογία έχει δύο 

συνιστώσες, ήτοι φορολογία που 

σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα και 

γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. 

Προκειµένου ο ενεργειακός φόρος να 

προσαρµοστεί στη λειτουργία του 

ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση µεταξύ των 

δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να 

καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη µέλη. 

Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή 

αντιµετώπιση των καυσίµων που είναι ή 

συνίστανται από βιοµάζα. 

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η 

ενεργειακή φορολογία έχει δύο 

συνιστώσες, ήτοι φορολογία που 

σχετίζεται µε το CO2 και γενική φορολογία 

κατανάλωσης ενέργειας. Προκειµένου ο 

ενεργειακός φόρος να προσαρµοστεί στη 

λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος 

βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή 

διάκριση µεταξύ των δύο εν λόγω 

συνιστωσών πρέπει να καταστεί 

υποχρεωτική για τα κράτη µέλη. Αυτό θα 

επιτρέψει επίσης την διακριτή 

αντιµετώπιση των καυσίµων που είναι ή 

συνίστανται από βιοµάζα, λόγω των 
πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν ως 
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ανανεώσιµη, οικονοµική και σχεδόν 
ουδέτερη από την άποψη εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου πηγή ενέργειας, µε 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 
17 της οδηγίας 2009/20/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά µε την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές1. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο στην οποία θα εξετάζει κατά 
πόσον, πέραν των εκποµπών CO2, θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εκποµπές 
άλλων βλαβερών αερίων, µε στόχο την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. 

 ______________ 

 1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16. 

 

Τροπολογία  9 

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 

(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 CO2, 

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 

CO2 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. Για τους σκοπούς της γενικής 

φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, 

πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό 
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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 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. ∆εδοµένου 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. 

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. 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 CO2 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 είναι η κατεξοχήν 

σηµαντικότερη κατηγορία. ∆εδοµένου 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. Μόλις καθοριστούν 
δυνάµει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
κριτήρια βιωσιµότητας για προϊόντα 
βιοµάζας άλλα από τα βιοκαύσιµα και τα 
βιοϋγρά, οι συγκεκριµένες τιµές 
αναφοράς θα πρέπει να ισχύουν για 
προϊόντα βιοµάζας άλλα από τα 
βιοκαύσιµα και τα βιοϋγρά µόνο αν αυτά 
συµµορφώνονται προς τα νέα κριτήρια 
βιωσιµότητας. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η φορολογία που σχετίζεται µε το (7) Η φορολογία που σχετίζεται µε το 
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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 

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. 

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 

εκποµπές CO2  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 CO2 δεν πρέπει να ισχύει 

για την άµεση ή έµµεση κατανάλωση σε 
εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστηµα 

της Ένωσης. Ο διπλός φόρτος λόγω 
διπλής φορολογίας και διπλής ρύθµισης 
θα προκαλούσε στρέβλωση του 
ανταγωνισµού και πρέπει να αποκλειστεί. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής 

ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι 

φορολογικοί συντελεστές πρέπει να 

ισχύουν για κάθε συνιστώσα του 

ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά 

προϊόντα που χρησιµοποιούνται για 

δεδοµένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι 

ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα 

κράτη µέλη πρέπει επίσης, για λόγους 

φορολογικής ουδετερότητας, να 

εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής 

φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. 

Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν 

(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, θα πρέπει να 
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µεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό 

εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών. 

προβλεφθούν µεταβατικές περίοδοι που 
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
επιµέρους κρατών µελών, για τον σκοπό 
εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών. 

 

Τροπολογία  12 

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. 

∆εδοµένου 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. Για τον 
σκοπό αυτό, τα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας της γενικής κατανάλωσης 
ενέργειας θα πρέπει να επανεξετάζονται 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα 
των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 
τα δύο συστατικά του νέου συστήµατος, 
δηλαδή η φορολογία της ενέργειας και η 
φορολογία που σχετίζεται µε τις εκποµπές 
CO2, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς 
και ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι, 
προκειµένου να εξυπηρετούν το συµφέρον 
όλων των καταναλωτών, θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να 
είναι εύκολα κατανοητοί, να θεσπιστούν 
δε σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα για σωστή 
διαχείριση του συστήµατος. 

 

Τροπολογία  14 

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. 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  15 
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Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η εφαρµογή της νέας φορολογικής 
δοµής θα περιλαµβάνει την αύξηση του 
ποσοστού της φορολογίας του ντήζελ έτσι 
ώστε να ευθυγραµµιστεί µε αυτό της 
βενζίνης. Αυτό µπορεί να θέσει υπό 
αµφισβήτηση τόσο την απόφαση της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας της Ένωσης να 
επικεντρωθεί σε καθαρούς, ενεργειακά 
αποδοτικούς συµβατικούς κινητήρες 
εσωτερικής καύσης όσο και την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για µείωση των 
εκποµπών CO2, καθώς οι οριακές τιµές 
CO2 που έχουν τεθεί µπορούν να 
επιτευχθούν µόνο αν κυκλοφορεί ικανός 
αριθµός πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Θα 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα και 
ευέλικτα µέτρα προκειµένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύονται ούτε 
η ανταγωνιστικότητα του τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας ούτε η επιτυχία 
της στρατηγικής για τη µείωση 
εκποµπών CO2   στον τοµέα αυτόν. Τα 
τέλη επί των πωλήσεων, τα τέλη 
ταξινόµησης και τα τέλη κυκλοφορίας θα 
πρέπει να εναρµονιστούν και να αφορούν 
κατ’ αρχήν αποκλειστικά τις εκποµπές 
CO2  ενός οχήµατος. 

 

Τροπολογία  16 

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 

(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 
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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. 

µεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική 

διάταξη πρέπει να καταργηθεί. 

Προκειµένου να δοθεί στις επιχειρήσεις 
µεταφορών η δυνατότητα να 
προσαρµοστούν στους νέους κανόνες, θα 
πρέπει να θεσπισθεί µεταβατική περίοδος 
έως το 2025. 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 ΣΛΕΕ. Συνεπώς, 

θα πρέπει να καταργηθεί. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

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. 

(14) Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι 

δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της νέας 
φορολογικής δοµής στους τοµείς και τους 
επιµέρους τοµείς που θεωρείται ότι 

εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής 

άνθρακα. Συνεπώς, ενδείκνυται η 

πρόβλεψη αντίστοιχων µέτρων, τα οποία 

όµως πρέπει να διατηρούν την 

περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα της 

φορολογίας που σχετίζεται µε το CO2. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της 
φορολογίας της ενέργειας θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει 
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διακριτική µεταχείριση εις βάρος των 
τοµέων που δεν υπόκεινται στο σύστηµα 
εµπορίας εκποµπών σύµφωνα µε την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ σε σχέση µε τοµείς 
που υπόκεινται στο σύστηµα αυτό. 

 

Τροπολογία  19 

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. 

Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρµογής 

χαµηλότερου φορολογικού συντελεστή 

στα καύσιµα κίνησης που προέρχονται 
από το πετρέλαιο και 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. 

Αιτιολόγηση 

Το φυσικό αέριο/βιοµεθάνιο είναι η εναλλακτική στα καύσιµα που παράγονται από ορυκτά έλαια 

και έχει εξαιρετικά χαµηλές εκποµπές τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών, σχεδόν µηδενικές 

εκποµπές σωµατιδίων, καθόλου εκποµπές ενεργών υδρογονανθράκων, µειωµένες εκποµπές NOx 

καθώς και χαµηλά επίπεδα θορύβου, εποµένως είναι ιδανικό καύσιµο κίνησης σε αστικά 

περιβάλλοντα. Η έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τα καύσιµα κίνησης του µέλλοντος της 

25ης Ιανουαρίου 2011 αποφαίνεται ότι το µεθάνιο πρέπει να προωθηθεί ως ένα από τα βασικά 

εναλλακτικά καύσιµα στις αστικές µεταφορές. 

 

Τροπολογία  20 
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Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) ∆εδοµένου ότι η καθιέρωση 
ηλεκτρικών και υβριδικών οχηµάτων 
είναι καθοριστικός παράγοντας για τη 
µείωση της εξάρτησης από µη 
ανανεώσιµα καύσιµα στον τοµέα των 
µεταφορών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα, για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα, να προβλέπουν 
φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις για 
την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιµοποιείται για τη φόρτιση των 
οχηµάτων αυτών. 

Αιτιολόγηση 

Η ηλεκτροδότηση συνιστά σηµαντικό στοιχείο στη διαδικασία της διαµόρφωσης ενός βιώσιµου 

τοµέα µεταφορών. ∆εδοµένου ότι ο συνολικός αντίκτυπος από τις εκποµπές των οχηµάτων αυτών 

συνδέεται στενά µε την καθαρότητα της χρησιµοποιούµενης ηλεκτρικής ενέργειας, τα 

συγκεκριµένα οχήµατα δεν είναι κατ’ ανάγκη εξίσου φιλοπεριβαλλοντικά σε όλα τα κράτη µέλη 

βραχυπρόθεσµα. Μακροπρόθεσµα, ωστόσο, οι αποδοτικότατες αυτές τεχνολογίες ανοίγουν τον 

δρόµο για τη δηµιουργία πραγµατικά βιώσιµων συστηµάτων µεταφορών. 

 

Τροπολογία  21 

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 

(17) Οι απαλλαγές και µειώσεις υπέρ των 
νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών 

οργανώσεων δεν θα επέτρεπαν να δοθεί 
το σωστό µήνυµα σε σχέση µε τις τιµές, 
µε αποτέλεσµα την απώλεια ενός 
σηµαντικού κινήτρου για τη µείωση των 
λογαριασµών και της χρήσης ενέργειας. 
Η δυνατότητα που προσφέρει η οδηγία 
2003/96/ΕΚ για την εφαρµογή τέτοιων 
απαλλαγών ή µειώσεων θα πρέπει 

εποµένως να καταργηθεί σταδιακά, αφού 
µεσολαβήσει µια µακρά µεταβατική 
περίοδος. Σε κράτη µέλη όπου τούτο 
επηρεάζει τις τιµές της ενέργειας, θα 
πρέπει να προσφερθεί στα νοικοκυριά και 
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µόνο σε µη επαγγελµατικές 
δραστηριότητες. 

τις φιλανθρωπικές οργανώσεις 
αντιστάθµιση µέσω αποτελεσµατικών και 
ολοκληρωµένων κοινωνικών µέτρων. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) 

και του φυσικού αερίου που 

χρησιµοποιούνται ως προωθητικά, τα 

προνόµια υπό τη µορφή χαµηλότερων 

ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας 

της κατανάλωσης ενέργειας ή η 

δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω 

ενεργειακών προϊόντων, δεν 

δικαιολογούνται πλέον, ιδίως 
λαµβανοµένης υπόψη της αναγκαίας 
αύξησης του µεριδίου της αγοράς που 
καταλαµβάνουν οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει 
µεσοπρόθεσµα να καταργηθούν. 

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) 

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 µακροπρόθεσµα, 
και κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθούν, 

λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της ανάγκης 
να καταστεί δυνατόν να αυξηθεί το 
µερίδιο αγοράς των καυσίµων από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. ∆εδοµένου, 
ωστόσο, ότι το υγραέριο και το φυσικό 
αέριο έχουν µικρότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από ό,τι τα άλλα ορυκτά 
καύσιµα, και ότι η υποδοµή της διανοµής 
τους θα µπορούσε να ευνοήσει την 
καθιέρωση ανανεώσιµων εναλλακτικών 
λύσεων, τα σχετικά προνόµια θα πρέπει 
σταδιακά να καταργηθούν. 

 

Τροπολογία  23 

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 

(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 γίνονται για 
αναψυχή. Τέτοιου είδους εξαιρέσεις δεν 
συνάδουν προς τον στόχο της 
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περίπτωση που το σκάφος είναι 
ελλιµενισµένο. Επιπλέον, τα κράτη µέλη 
δύνανται να επεκτείνουν την εν λόγω 
ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση στις 
εσωτερικές πλωτές οδούς. 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. 

δηµιουργίας ίσων όρων ανταγωνισµού 
µεταξύ των διαφόρων τρόπων 
µεταφοράς. Θα είναι εποµένως να 
καταργηθούν σταδιακά. Για να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση των 
επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας της 
Ένωσης, η σταδιακή κατάργηση είναι 
προτιµότερο να γίνει στο πλαίσιο 
διεθνούς διαλόγου. Για τούτο, θα πρέπει 
να παρακολουθούνται από κοντά οι 
συζητήσεις στα πλαίσια του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας, του 
∆ιεθνούς Οργανισµού Ναυσιπλοΐας και 
της σύµβασης πλαισίου των Ηνωµένων 
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή, όσον 
αφορά την επιβολή µέτρων µείωσης του 
CO2 στους τοµείς των εναέριων και των 
θαλάσσιων µεταφορών. Σε περίπτωση 
που δεν σηµειωθεί πρόοδος σε διεθνές 
επίπεδο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις για τη 
µείωση των εκποµπών CO2 και στους δύο 
τοµείς, λαµβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοµέων. Η 
συγκεκριµένη φορολογική µεταχείριση θα 
πρέπει να ισχύει και για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς. Σε ορισµένους λιµένες 
προσφέρεται εναλλακτικά «καθαρή» 
ενέργεια 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 θα 

πρέπει να ισχύει τόσο σε θαλάσσιους 
λιµένες όσο και σε λιµένες εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας 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 
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χρόνο. 

 

Τροπολογία  24 

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, µε στόχο να 
εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα 
των συγκεκριµένων τοµέων, που ήδη 
καλούνται να αντιµετωπίσουν υψηλές 
κοινωνικές, φυτοϋγειονοµικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις οι οποίες δεν 
αντισταθµίζονται επαρκώς από την 
αγορά. Παρά ταύτα, 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, 

προκαλώντας ταυτοχρόνως µεσοπρόθεσµα 

µείωση του πάγιου κόστους παραγωγής 

στους τοµείς αυτούς. Η βελτίωση αυτή 
της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 
εννοηθεί στην διάρκεια ενός αρκετά 
µεγάλου κύκλου ετών και να αποτελεί 
αντικείµενο σχεδιασµού και ελέγχου από 
δηµόσιους οργανισµούς. Σε περίπτωση 
που εφαρµοστούν πρόσθετες απαιτήσεις 
για την ενεργειακή απόδοση σε σχέση µε 
µειωµένους συντελεστές φορολογίας, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να προσφέρουν 
τεχνική καθοδήγηση στους φορείς 
εκµετάλλευσης των συγκεκριµένων 
τοµέων. Όσον αφορά την φορολογία που 
σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα η 

αντιµετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη την ικανότητα της 
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δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα, 
καθώς και τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα για κάθε έναν από τους 
ανωτέρω τοµείς και επιµέρους τοµείς, 
καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο στην 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητά 
τους. Θα πρέπει να εξαιρούνται οι τοµείς 
που παράγουν βιοµάζα µε µεγάλες 
δυνατότητες δέσµευσης άνθρακα. Σε 
περιφέρειες µε ιδιαίτερα µεγάλες 
δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές έχει ιδιαίτερη 
σηµασία να ενθαρρύνεται η ενεργειακή 
ανεξαρτησία της γεωργοκτηνοτροφικής 
τους δραστηριότητας. 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας  

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν µε 

την εν λόγω οδηγία συνεκτιµούν τις 

ιδιαιτερότητες των καυσίµων που είναι ή 

συνίστανται από βιοµάζα και πληρούν τα 

κριτήρια βιωσιµότητας του άρθρου 17 της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την 

συµβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου 

του άνθρακα όσο και το µικρότερο 

ενεργειακό περιεχόµενό τους ανά µονάδα 

ποσότητας σε σύγκριση µε ορισµένα 

ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιµα. Για τη 

µεταβατική περίοδο θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι η εφαρµογή των 

διατάξεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τους 

γενικούς κανόνες που θεσπίζονται µε την 

παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιµα και τα 

βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 

στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να 

επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές 

ελαφρύνσεις που εφαρµόζονται από τα 

κράτη µέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια 

βιωσιµότητας που προβλέπονται στο 

άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας. 

(21) Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν µε 

την εν λόγω οδηγία συνεκτιµούν τις 

ιδιαιτερότητες των καυσίµων που είναι ή 

συνίστανται από βιοµάζα και πληρούν τα 

κριτήρια βιωσιµότητας του άρθρου 17 της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την 

συµβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου 

του άνθρακα όσο και το µικρότερο 

ενεργειακό περιεχόµενό τους ανά µονάδα 

ποσότητας σε σύγκριση µε ορισµένα 

ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιµα. Για τη 

µεταβατική περίοδο θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι η εφαρµογή των 

διατάξεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τους 

γενικούς κανόνες που θεσπίζονται µε την 

παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιµα και τα 

βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 

στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 

θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από 

πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που 

εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη εφόσον 

πληρούν τα κριτήρια βιωσιµότητας που 

προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 

αυτής. Το συγκεκριµένο άρθρο 
συνεπάγεται την αυστηροποίηση των 
κριτηρίων βιωσιµότητας το 2017 και το 
2018. Για να πληρούνται τα κριτήρια, η 
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µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου θα πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
εξοικονόµηση θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που 
παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες 
η παραγωγή άρχισε την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2017. Μόλις καθοριστούν 
δυνάµει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
κριτήρια βιωσιµότητας για προϊόντα 
βιοµάζας άλλα από τα βιοκαύσιµα και τα 
βιοϋγρά, οι πρόσθετες φοροαπαλλαγές θα 
ισχύουν µόνο για όσα από τα προϊόντα 
αυτά συµµορφώνονται προς τα νέα 
κριτήρια. 

 

Τροπολογία  26 

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 
αντικείµενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 
λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα των 

νεοεµφανιζόµενων στοιχείων. 

(28) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 

ανά τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος 
του 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά 
µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

εξετάζοντας ιδιαίτερα  τα ελάχιστα 
επίπεδα γενικής φορολογίας για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι 
διατηρούν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, το ελάχιστο επίπεδο 
φορολογίας που σχετίζεται µε το CO2  

µέσα από το πρίσµα της εξέλιξης της 

αγοραίας τιµής στην ΕΕ των δικαιωµάτων 

εκποµπής, των επιπτώσεων της 

καινοτοµίας και των τεχνολογικών 

εξελίξεων, τον αντίκτυπο σε επιβλαβείς ή 
δυνητικά επιβλαβείς εκποµπές άλλες από 
το CO2, την αιτιολόγηση των 
φοροαπαλλαγών και µειώσεων που 

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 

περιλαµβανοµένου του καυσίµου που 

χρησιµοποιείται για την αεροναυτιλία και 

τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, καθώς και όλες 
τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του 
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βιοαερίου, του φυσικού αερίου και του 
υγραερίου στις οδικές µεταφορές. Η 
ανωτέρω έκθεση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει επισκόπηση των ισχυουσών 
φορολογικών διατάξεων που 
περιλαµβάνονται στις διµερείς συµφωνίες 
αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση θα 
πρέπει να εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος 
που έχει στην ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιοµηχανία ο καθορισµός των 
προτεραιοτήτων της βιοµηχανικής 
πολιτικής. Καταρτίζεται και 
επανεξετάζεται τακτικά κατάλογος των 
τοµέων ή επιµέρους τοµέων που θεωρείται 

ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα, ιδίως λαµβάνοντας 

υπόψη τη διαθεσιµότητα των 

νεοεµφανιζόµενων στοιχείων. 

Αιτιολόγηση 

Η επιβολή φόρου εξαρτώµενου από το CO2 θα είχε ευρείες περιβαλλοντικές και φορολογικές 

επιδράσεις στην Ένωση. Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συµπεριληφθεί στους 

παραλήπτες της έκθεσης. Η έκθεση δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει τον καθοδηγητικό ρόλο της 

παρά µόνο εάν µειωθεί η προθεσµία εκπόνησης. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

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 

Η φορολογία που σχετίζεται µε το 

διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε 

ευρώ ανά τόνο εκποµπών CO2, 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. Οι συντελεστές εκποµπής 

CO2 που καθορίζονται στην εν λόγω 
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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 

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. 

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. 

Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης των 

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. 

Σύµφωνα µε την οδηγία 2009/28/ΕΚ και 
προκειµένου να πληρούνται τα ανωτέρω 
κριτήρια, η µείωση των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η 
εξοικονόµηση πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που 
παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες 
η παραγωγή άρχισε την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2017. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρµόζονται τόσο στην φορολογία που 

σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα 

όσο και στην φορολογία της γενικής 

κατανάλωσης ενέργειας. 

4. Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρµόζονται τόσο στην φορολογία που 

σχετίζεται µε το διοξείδιο του άνθρακα 

όσο και στην φορολογία της γενικής 

κατανάλωσης ενέργειας. Όταν 
καθοριστούν δυνάµει της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιµότητας για 
προϊόντα βιοµάζας άλλα από τα 
βιοκαύσιµα και τα βιοϋγρά, οι 
συντελεστές αναφοράς για τις εκποµπές 
CO2 που καθορίζονται στο σηµείο (11) 
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του παραρτήµατος Ι στην απόφαση της 
Επιτροπής 2007/589/ΕΚ και οι τιµές 
αναφοράς για την κατώτερη θερµογόνο 
δύναµη που καθορίζονται στο παράρτηµα 
ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να 
έχουν εφαρµογή µόνο για όσα από τα 
προϊόντα αυτέ ικανοποιούν τα εν λόγω 
κριτήρια βιωσιµότητας. Στις περιπτώσεις 
όπου τα συγκεκριµένα προϊόντα βιοµάζας 
δεν ικανοποιούν τα εν λόγω κριτήρια 
βιωσιµότητας, τα κράτη µέλη 
εφαρµόζουν τον συντελεστή αναφοράς 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και 
την τιµή αναφοράς για την κατώτερη 
θερµογόνο δύναµη για το ισοδύναµο 
καύσιµο θέρµανσης ή κίνησης για το 
οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας στην παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – σηµείο β 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η 
άµεση και έµµεση χρήση των 
ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις 
κατά την έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
ή η άµεση και έµµεση χρήση των 
ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις 
που φορολογούνται µέσω εθνικών µέτρων 
µείωσης του διοξειδίου του άνθρακα δεν 
υπόκεινται σε διπλή φορολογία ή διπλή 
ρύθµιση.  

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β – δεύτερη περίπτωση 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– διπλή χρήση των ενεργειακών 

προϊόντων. 

– ενεργοβόροι βιοµηχανικοί κλάδοι και 
διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων. 

Αιτιολόγηση 

Είναι ευκταίο να διευκρινιστεί στην οδηγία ότι δεν εφαρµόζεται σε ενεργοβόρες βιοµηχανίες, 

διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι η οδηγία µεταχειρίζεται ισότιµα όλους τους 

ενεργοβόρους τοµείς της βιοµηχανίας. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 3 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 3 - πρώτο εδάφιο – στοιχείο β – περίπτωση  2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – απόβλητα που χρησιµοποιούνται ως 
εναλλακτικό καύσιµο ή ανακτώνται ως 
θερµότητα υπό την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 15 και του σηµείου R1 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ· 

Αιτιολόγηση 

Η φορολογία της ενέργειας των αποβλήτων που αξιοποιούνται για την παραγωγή θερµότητας – 

δηλαδή των αποβλήτων των οποίων η καύση απελευθερώνει ενεργειακό περιεχόµενο το οποίο 

αξιοποιείται αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιµα και διατηρώντας τους πόρους – έρχεται σε 

σύγκρουση µε τον στόχο της αποτελεσµατικότητας στην χρήση των πόρων και µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – σηµείο β 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

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 

από την 1η Ιανουαρίου 2025. 

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. 

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. 

 Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, η 
Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετικές 
προτάσεις για την εναρµόνιση των φόρων 
αγοράς αυτοκινήτων και των τελών 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων µε βάση τις 
εκποµπές CO2 ή θα υποβάλει έκθεση για 
τους λόγους που δεν το έπραξε. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – σηµείο β 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και 
του βιοµεθανίου ως καυσίµων κίνησης, 
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τα υψηλότερα ελάχιστα επίπεδα γενικής 
φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 
πρέπει να εφαρµοστούν µόνο αφού η 
Επιτροπή διεξαγάγει, έως το 2023, 
αξιολόγηση της εφαρµογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε 
συνάρτηση µε το ύψος της φορολογίας 
του φυσικού αερίου στις οδικές 
µεταφορές. Στην αξιολόγηση αυτή 
πρέπει, µεταξύ άλλων, να εξετάζονται η 
εξέλιξη της διαθεσιµότητας του φυσικού 
αερίου και του βιοµεθανίου, η ανάπτυξη 
του δικτύου σταθµών ανεφοδιασµού στην 
Ευρώπη, το µερίδιο αγοράς των 
οχηµάτων που κινούνται µε φυσικό αέριο 
εντός της ΕΕ, η καινοτοµία και οι 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα του 
βιοµεθανίου ως καυσίµου µεταφορών, 
και η πραγµατική αξία του κατώτατου 
επιπέδου φορολόγησης. 

Αιτιολόγηση 

Το φυσικό αέριο και το βιοµεθάνιο µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις υπάρχουσες µηχανές 

εσωτερικής καύσης χωρίς περιορισµό ως προς την µείξη. Το βιοµεθάνιο είναι ένας από τους 

βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσµευτικοί στόχοι του 2020 ως προς το 10% 

βιοκαυσίµων στις µεταφορές. Η ανάπτυξή του συνδέεται µε την ανάπτυξη των οχηµάτων φυσικού 

αερίου εποµένως και µε µία ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη 

υποδοµών ανεφοδιασµού µε µεθάνιο. Το µεθάνιο, η διαθέσιµη εναλλακτική λύση στα καύσιµα 

που παράγονται από ορυκτά έλαια, έχει πολύ χαµηλές εκποµπές µη µεθανικών 

υδρογονανθράκων, αιωρούµενων σωµατιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του 

ατµοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και µειώνει επίσης το θόρυβο και το CO2. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – σηµείο β 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο  

 

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 

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής 

φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας 

που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 

επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι 
διατηρούν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 29. 
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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. 

Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει 
προτάσεις για την αλλαγή των ελάχιστων 
αυτών επιπέδων. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – σηµείο β 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο  

 

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. 

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που 
ορίζει για το CO2 η παρούσα οδηγία 
πρέπει, από την 1η Ιουλίου 2016 και ανά 
τριετία, να ευθυγραµµίζονται µε τη µέση 
τιµή αγοράς των δικαιωµάτων εκποµπής 
στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών 
σύµφωνα µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ για 
το 18µηνο που προηγείται της 
ευθυγράµµισης. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε το 
άρθρο 27 για τον καθορισµό του 
µαθηµατικού τύπου βάσει του οποίου 
υπολογίζεται η ευθυγράµµιση αυτή.  

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 5 – σηµείο 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 (αποκλειοµένων 

των ταξί), αποκοµιδή απορριµµάτων, 

ένοπλες δυνάµεις και δηµόσια διοίκηση, 

πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά οχήµατα και περιπολικά, 
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Αιτιολόγηση 

Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν διαφοροποιηµένους φορολογικούς συντελεστές και για 

τις χρήσεις στα πυροσβεστικά οχήµατα και τα περιπολικά. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας  

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 

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. Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, τα κράτη 
µέλη µπορούν να διαφοροποιήσουν τη 
φορολογία για την εµπορική και τη µη 
εµπορική χρήση πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης που χρησιµοποιείται ως 
προωθητικό, υπό τον όρο ότι τηρούν τα 
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της 
Ένωσης. 

 3. Ως «εµπορικό πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης που χρησιµοποιείται ως 

προωθητικό» νοείται πετρέλαιο που 
χρησιµοποιείται ως καύσιµο κίνησης για 
τους ακόλουθους σκοπούς: 

 α) τη µεταφορά εµπορευµάτων, για ίδιο 

λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, 

από µηχανοκίνητο όχηµα ή σύνολο 

ζευγµένων οχηµάτων µε αποκλειστικό 

προορισµό την οδική µεταφορά 

εµπορευµάτων και µε επιτρεπόµενο 

συνολικό βάρος 7,5 τόνους ή 

µεγαλύτερο· 

 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 



 

 

 PE486.742/ 28 

 EL 

έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και 

των ρυµουλκουµένων τους. 

Τροπολογία 39 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 11 – σηµείο α – σηµείο i 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκτός από τις γενικές διατάξεις που 

προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ 

του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 

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 ∆εκεµβρίου 

2008, σχετικά µε το γενικό καθεστώς των 

ειδικών φόρων κατανάλωσης 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 πενία, η 
φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η 

κατάχρηση: 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 11 – σηµείο α – σηµείο ii α (νέο) 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχεία β και γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iia) τα στοιχεία β) και γ) διαγράφονται· 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία καταργεί την υποχρέωση των κρατών µελών να εξαιρούν από τη 

φορολογία τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται στην αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. 

Αυτό προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για µείωση των αερίων θερµοκηπίου. Σε µελέτη που 

ανέθεσε η Επιτροπή διαπιστώνεται ότι η εναρµόνιση των δασµών και του ΦΠΑ των καυσίµων 

για όλα τα µέσα µεταφοράς (στο επίπεδο εκείνων που καταβάλλονται σήµερα από τις ιδιωτικές 

οδικές µεταφορές) απέφερε εξοικονόµηση αερίων θερµοκηπίου σε ποσοστό πάνω από 10% σε 

σύγκριση µε τη συνήθη κατάσταση. (Προς έναν τοµέα µεταφορών χωρίς άνθρακα στην ΕΕ έως το 
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2050, σ. xi) 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 11 – σηµείο α – σηµείο iii 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 

παρέχεται απευθείας στα ελλιµενισµένα 

πλοία. 

ε) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2025, την 
ηλεκτροδότηση από την ξηρά που 

παρέχεται απευθείας στα ελλιµενισµένα 

πλοία σε θαλάσσιο λιµένα ή σε λιµένα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 14α – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 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. 

1. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2025, 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. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 13 – σηµείο α – σηµείο -i (νέο) 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-i) παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο: 

 «βα) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται 
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για τη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών 
οχηµάτων για οδικές µεταφορές·» 

Αιτιολόγηση 

Η ηλεκτροδότηση συνιστά σηµαντικό στοιχείο στη διαδικασία της διαµόρφωσης ενός βιώσιµου 

τοµέα µεταφορών. ∆εδοµένου ότι ο συνολικός αντίκτυπος από τις εκποµπές των οχηµάτων αυτών 

συνδέεται στενά µε την καθαρότητα της χρησιµοποιούµενης ηλεκτρικής ενέργειας, τα 

συγκεκριµένα οχήµατα δεν είναι κατ’ ανάγκη εξίσου φιλοπεριβαλλοντικά σε όλα τα κράτη µέλη 

βραχυπρόθεσµα. Μακροπρόθεσµα, ωστόσο, οι αποδοτικότατες αυτές τεχνολογίες ανοίγουν τον 

δρόµο για τη δηµιουργία πραγµατικά βιώσιµων συστηµάτων µεταφορών. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 13 – σηµείο 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) έως την 1η Ιανουαρίου 2025, 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· 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 13 – σηµείο α – σηµείο i 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 

φυσικό αέριο και το υγραέριο που 

θ) µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το 

φυσικό αέριο, το βιοαέριο και το υγραέριο 
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χρησιµοποιούνται ως προωθητικά· που χρησιµοποιούνται ως προωθητικά, και 
το υγραέριο που χρησιµοποιείται ως 
καύσιµο. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 
έως την 1η Ιανουαρίου 2030, τα κράτη 
µέλη µπορούν να επιφέρουν µείωση έως 
και 50% στα ελάχιστα επίπεδα 
φορολογίας για τα συγκεκριµένα καύσιµα. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 13 – σηµείο 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 γενικής φορολογίας της 

κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά 

προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που 

χρησιµοποιείται στη γεωργία, τις 

καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις 

ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκοµία. Τα 
κράτη µέλη από κοινού µε τους 
δικαιούχους χαράσσουν ειδικές 
στρατηγικές 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. 

Αιτιολόγηση 

Έχει ιδιαίτερη σηµασία η προσπάθεια ενεργειακής απόδοσης που ζητείται να καταβληθεί ως 

αντιστάθµισµα µιας καλύτερης φορολογικής µεταχείρισης να συντονίζεται κατά κάποιο τρόπο 

από τα κράτη, σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο τοµέα, για την χάραξη ειδικών στρατηγικών, 

προβλέποντας µία χρονική περίοδο η οποία να επιτρέπει κάποια ευελιξία και να διευκολύνει 

επαρκείς επενδύσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας, πράγµα που δεν θα µπορούσε να συµβεί 

χωρίς την κρατική υποστήριξη και µε την µορφή των ετήσιων επενδύσεων.  

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 13 – σηµείο β  

Οδηγία 2203/96/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη µέλη παρέχουν σφαιρική 
καθοδήγηση στους δικαιούχους, 
συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, σε ό,τι 
αφορά την εφαρµογή των απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται µε 
µειωµένους συντελεστές φορολογίας. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 13α* – σηµείο α – σηµείο i α (νέο) 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ia) µετά το πρώτο εδάφιο, 
παρεµβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Όταν καθοριστούν δυνάµει της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιµότητας για 
προϊόντα βιοµάζας άλλα από τα 
βιοκαύσιµα και τα βιοϋγρά, εξαιρέσεις ή 
µειωµένοι συντελεστές µπορούν να 
εφαρµόζονται µόνο για όσα από τα 
προϊόντα αυτά ικανοποιούν τα ανωτέρω 
κριτήρια βιωσιµότητας.» 

*
Σηµ: έχει αριθµηθεί, λανθασµένα, µε (1) 

στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 14 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – πρώτο εδάφιο 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η 

επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών 

προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας 

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η 

επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών 

προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας 
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ανέρχεται τουλάχιστον στο 3,0 % της αξίας 
παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός 

ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον 

στο 0,5% της προστιθέµενης αξίας. Στο 

πλαίσιο του ορισµού αυτού, τα κράτη µέλη 

µπορούν να εφαρµόζουν πιο περιοριστικές 

έννοιες, συµπεριλαµβανοµένων των 

ορισµών της αξίας των πωλήσεων, της 

επεξεργασίας και του τοµέα 

δραστηριοτήτων. 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 5,0 % της αξίας 
παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός 

ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον 

στο 0,5% της προστιθέµενης αξίας. Στο 

πλαίσιο του ορισµού αυτού, τα κράτη µέλη 

µπορούν να εφαρµόζουν πιο περιοριστικές 

έννοιες, συµπεριλαµβανοµένων των 

ορισµών της αξίας των πωλήσεων, της 

επεξεργασίας και του τοµέα 

δραστηριοτήτων. 

Justification 

Το όριο του 3% είναι υπερβολικά χαµηλό και θα καλυπτόταν από υπερβολικά πολλές 

επιχειρήσεις. Η συνεπαγόµενη διοικητική επιβάρυνση θα ήταν δυσανάλογη. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας  

Άρθρο 1 – σηµείο 21 

Οδηγία 2003/96/ΕΚ 

Άρθρο 29  

 

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 στα τέλη 
του 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 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.  

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, µεταξύ 

άλλων: 

 (i) το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 
γενικής κατανάλωσης ενέργειας, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
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διατήρηση των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων, 

 (ii) τις εξελίξεις όσον αφορά την τιµή του 
CO2 στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών 
σύµφωνα µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ,  

 (iii) τον αντίκτυπο της καινοτοµίας και 
των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως όσον 

αφορά την ενεργειακή απόδοση,  

 (iv) τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 
στις µεταφορές, 

 (v) την αιτιολόγηση των απαλλαγών και 
µειώσεων, περιλαµβανοµένων των 

καυσίµων που χρησιµοποιούνται στην 

αεροναυτιλία και στη θαλάσσια 

ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην 

παρούσα οδηγία, 

 (vi) τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας 
στον καθορισµό προτεραιοτήτων της 
βιοµηχανικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιοµηχανία, µεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους καθαρούς, ενεργειακά 
αποδοτικούς συµβατικούς κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, και στους στόχους 
της ΕΕ για µείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα στον τοµέα των επιβατικών 
οχηµάτων. 

 (vii) τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση 
του βιοαερίου, του φυσικού αερίου και 
του υγραερίου στις οδικές µεταφορές, και  

 (viii) το αν θα πρέπει να λαµβάνονται 
επίσης υπόψη επιβλαβείς ή δυνητικά 
επιβλαβείς έκποµπές άλλες από το CO2.  

 Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει 
επισκόπηση των υπαρχουσών 
φορολογικών διατάξεων που 
περιλαµβάνονται σε 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. 

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των 

τοµέων ή επιµέρους τοµέων που θεωρείται 

ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του 

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των 

τοµέων ή επιµέρους τοµέων που θεωρείται 

ότι εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα αποτελεί αντικείµενο 
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άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας 
αποτελεί αντικείµενο τακτικής 

επανεξέτασης, ιδίως λαµβανοµένης υπόψη 

της διαθεσιµότητας των εµφανιζόµενων 

αποδείξεων. 

τακτικής επανεξέτασης, ιδίως 

λαµβανοµένης υπόψη της διαθεσιµότητας 

των εµφανιζόµενων αποδείξεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, απαιτείται λεπτοµερής 
εξέταση των όρων εφαρµογής σε εθνικό 
επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι 
είναι κατανοητοί, σαφείς και διαφανείς 
για όλους τους καταναλωτές.  

Αιτιολόγηση 

Η επιβολή φόρου εξαρτώµενου από το CO2 θα είχε ευρείες περιβαλλοντικές και φορολογικές 

επιδράσεις στην Ένωση. Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συµπεριληφθεί στους 

παραλήπτες της έκθεσης. Η έκθεση δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει τον καθοδηγητικό ρόλο της 

παρά µόνο εάν µειωθεί η προθεσµία εκπόνησης. 

 

 

 


