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12.4.2012 A7-0052/53 

Τροπολογία  53 

Astrid Lulling 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 4 – στοιχείο β 

Οδηγία 2033/96/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. 

∆ιαγράφεται 

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. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

∆εν φαίνεται συνετό να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να τηρούν την αναλογία µεταξύ των 

επιπέδων φορολογίας που ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το µέτρο, για παράδειγµα η 

αισθητή αύξηση του κόστους του ντίζελ, υπάρχει φόβος να έχει βλαβερές επιπτώσεις και θα 
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µπορούσε έτσι να αντιβαίνει στους στόχους που επιδιώκει η οδηγία. 

 

12.4.2012 A7-0052/54 

Τροπολογία  54 

Astrid Lulling 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 4 – στοιχείο β 

Οδηγία 2033/96/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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), 

η Επιτροπή προτείνει την ίδια διάταξη 
και για τα καύσιµα κίνησης που 
αναφέρονται στο παράρτηµα I πίνακας Α,  

από την 1η Ιανουαρίου 2030, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται, επί τη 
βάσει ανεξάρτητης εκτίµησης των 
επιπτώσεων, ότι τούτο δεν θα πλήξει 
δυσανάλογα τους ευρωπαίους 
καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0052/55 

Τροπολογία  55 

Astrid Lulling 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 6 

Οδηγία 2033/96/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 κίνησης καθορίζονται σύµφωνα 

µε το παράρτηµα I πίνακας Α. 

 2. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
διαφοροποιήσουν τη φορολογία για την 
εµπορική και τη µη εµπορική χρήση 
πετρελαίου. 

 «Ως εµπορικό πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης που χρησιµοποιείται ως 

προωθητικό» νοείται πετρέλαιο που 
χρησιµοποιείται ως καύσιµο κίνησης για 

τους ακόλουθους σκοπούς: 

 (α) µεταφορά εµπορευµάτων για 

λογαριασµό τρίτου ή για ίδιο 

λογαριασµό, από µηχανοκίνητο όχηµα ή 

σύνολο ζευγµένων οχηµάτων µε 

αποκλειστικό προορισµό την οδική 

µεταφορά εµπορευµάτων [...]· 

 (β) τακτική ή περιστασιακή µεταφορά 

επιβατών, µε µηχανοκίνητο όχηµα [...]. 

 3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν τη 
δυνατότητα των εµπορικών µεταφορέων 
να εφαρµόζουν διαφορετικό φορολογικό 
λογιστικό σύστηµα. 
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Or. en 

 

 


