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τη φορολογία της ενέργειας
‒

1.

Έγκριση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της 20ής Ιουνίου 2019, κάλεσε το Συμβούλιο
και την Επιτροπή να προχωρήσουν τις εργασίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κίνητρα και
το ευνοϊκό πλαίσιο που θα πρέπει να υφίστανται ώστε να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε μια
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ, βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων.

2.

Η Επιτροπή υπέβαλε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της με τίτλο «Αξιολόγηση της
οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της
ηλεκτρικής ενέργειας»12 στην Ομάδα «Φορολογικά θέματα» στις 3 Οκτωβρίου 2019.
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3.

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος εξετάστηκε από την
Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 27 Νοεμβρίου 2019. Όλες οι αντιπροσωπίες
υποστηρίζουν το κείμενο του σχεδίου συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

4.

Το Συμβούλιο (ECOFIN) της 5ης Δεκεμβρίου 2019 καλείται να εγκρίνει το κείμενο των
συμπερασμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχέδιο
Συμπεράσματα του Συμβουλίου
σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τη φορολογία της ενέργειας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:
(1)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την πρόσκληση που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο3 τον Ιούνιο
του 2019 στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να προχωρήσουν τις εργασίες σχετικά με τις
προϋποθέσεις, τα κίνητρα και το ευνοϊκό πλαίσιο που θα πρέπει να υφίστανται ώστε να
εξασφαλιστεί η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ βάσει της Συμφωνίας των
Παρισίων, διατηρώντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με τρόπο δίκαιο και κοινωνικά
ισορροπημένο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες των κρατών μελών·

(2)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η μετάβαση σε ανταγωνιστικές, κλιματικά ουδέτερες οικονομίες και
κοινωνίες στην Ευρώπη είναι σημαντική για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της
καινοτομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· ΤΟΝΙΖΕΙ την επείγουσα ανάγκη να δοθούν σαφή και
αξιόπιστα μηνύματα στις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους καταναλωτές ώστε να
παρασχεθεί μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και ένα σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον·

(3)

ΘΕΩΡΕΙ ότι η φορολογία της ενέργειας ως δημοσιονομικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό μέρος των οικονομικών κινήτρων που κατευθύνουν την επιτυχή ενεργειακή
μετάβαση, καθώς οδηγεί σε χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και σε επενδύσεις
εξοικονόμησης ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη·

(4)

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με το θέμα
αυτό στο άτυπο Συμβούλιο ECOFIN του Σεπτεμβρίου του 2019, καθώς και για το έργο της
Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για τη φορολογία της ενέργειας·
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(5)

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ τον σημαντικό ρόλο της εναρμόνισης της φορολογίας της ενέργειας μέσω
της οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η ισχύουσα οδηγία δεν είναι σε συνοχή με άλλους
στόχους των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, την ανάπτυξη του νομικού
πλαισίου της ΕΕ και τις διεθνείς δεσμεύσεις της, την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος και
την τεχνολογική ανάπτυξη·

(6)

ΣΤΗΡΙΖΕΙ την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για τη φορολογία της ενέργειας
προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των ευρύτερων οικονομικών και περιβαλλοντικών
στόχων πολιτικής της ΕΕ· ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι το πλαίσιο θα πρέπει ειδικότερα:
–

να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

–

να στηρίξει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ,

–

να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να ανταποκρίνεται
στις δημοσιονομικές ανάγκες των κρατών μελών της·

(7)

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναλύσει και να αξιολογήσει πιθανές επιλογές με σκοπό τη
δημοσίευση, σε εύθετο χρόνο, μιας πρότασης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη
φορολόγηση της ενέργειας, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανάγκες της ΕΕ και των
κρατών μελών· ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει ιδιαίτερα το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,
τους ελάχιστους συντελεστές και τις ειδικές φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές·
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(8)

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να επικαιροποιήσει διατάξεις στη μελλοντική πρόταση, όπου
ενδείκνυται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να
παράσχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και σαφήνεια κατά την εφαρμογή της, λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη:
–
τη μεταχείριση των βιοκαυσίμων και άλλων εναλλακτικών καυσίμων,
–
τη δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων περί ελέγχου και κυκλοφορίας σε ορισμένα
προϊόντα, όπως η μεταχείριση λιπαντικών και καυσίμων εξατομικευμένου σχεδιασμού,
–
τα νέα ενεργειακά προϊόντα και τις τεχνολογίες,
–
τους σχετικούς τομείς, όπως η αεροπορία, έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητές τους, τις
υφιστάμενες εξαιρέσεις και τη διεθνή διάσταση,
–
τον αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα,
–
τις διαδικασίες και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων·

(9)

ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να εξασφαλίσει συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής, καθώς
και με τα σχετικά μέσα και τη νομοθεσία της ΕΕ· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία που έχει η
ευελιξία για τα κράτη μέλη, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές συνθήκες τους
κατά την επιδίωξη των στόχων πολιτικής τους·

(10) ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις της αξιολογούνται πλήρως όσον
αφορά το κόστος και τα οφέλη που ενέχουν σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
επίπεδο, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη συνδεσιμότητα, την
απασχόληση και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ιδίως για τους τομείς που είναι
περισσότερο εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό· και ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ τα κράτη μέλη να
συνεργάζονται όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη
φορολογία της ενέργειας στην Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίζεται αξιολόγηση υψηλής
ποιότητας·
(11) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι κάθε μελλοντική εργασία θα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τις γενικές
αρχές του ενωσιακού δικαίου, ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας,
και να σέβεται πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών·
(12) ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι θα πρέπει να εξετάζεται η κοινωνική διάσταση κατά την εφαρμογή
πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα στηρίζουν την καθαρή ενεργειακή μετάβαση για την
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.
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