
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/96/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Οκτωβρίου 2003
σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της

ηλεκτρικής ενέργειας

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/81/ΕΟΚ, της 19ης
Οκτωβρίου 1992, για την εναρµόνιση των διαρθρώσεων των
ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρε-
λαιοειδή (1) και της οδηγίας 92/82/ΕΟΚ, της 19ης Οκτω-
βρίου 1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των
ειδικών φόρων κατανάλωσης περιορίζεται στα πετρε-
λαιοειδή (2).

(2) Η έλλειψη κοινοτικών διατάξεων που να επιβάλλουν ελάχι-
στο φορολογικό συντελεστή για την ηλεκτρική ενέργεια και
τα ενεργειακά προϊόντα, πλην των πετρελαιοειδών, ενδέχεται
να επηρεάσει αρνητικά την ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.

(3) Η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η επίτευξη
των στόχων άλλων κοινοτικών πολιτικών απαιτούν τον καθο-
ρισµό ελαχίστων επιπέδων φορολογίας σε κοινοτική κλίµακα
για τα περισσότερα ενεργειακά προϊόντα, συµπεριλαµβα-
νοµένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και
του άνθρακα.

(4) Οι σηµαντικές διαφορές στα εθνικά επίπεδα φορολογίας της
ενέργειας που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να
αποδειχθούν επιζήµιες για την ορθή λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς.

(5) Ο καθορισµός των δεόντων κοινοτικών ελαχίστων επιπέδων
φορολογίας θα επιτρέψει τη µείωση των υφισταµένων δια-
φορών στα εθνικά επίπεδα φορολογίας.

(6) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της συνθήκης, οι απαιτήσεις περι-
βαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στη χάραξη
και την εφαρµογή άλλων κοινοτικών πολιτικών.

(7) Ως συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης Πλαισίου των
Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές, η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο. Η
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και, όπου χρειάζεται,

της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα εκ των διαθεσίµων
µέσων προς επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του
Κιότο.

(8) Το Συµβούλιο οφείλει να εξετάζει περιοδικά τις φορολο-
γικές απαλλαγές και µειώσεις και τα ελάχιστα επίπεδα φορο-
λογίας, λαµβάνοντας υπόψη την ορθή λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς, την πραγµατική αξία των ελαχίστων επιπέδων
φορολογίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της
Κοινότητας στο διεθνές πλαίσιο και τους ευρύτερους στό-
χους της συνθήκης.

(9) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία ευε-
λιξία χάραξης και εφαρµογής των ενδεδειγµένων για τις
εθνικές συνθήκες τους πολιτικών.

(10) Τα κράτη µέλη επιθυµούν να καθιερώσουν ή να διατηρήσουν
διαφορετικά είδη φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων
και της ηλεκτρικής ενέργειας. Προς το σκοπό αυτόν επιτρέ-
πεται στα κράτη µέλη να συµµορφώνονται προς τα κοινοτικά
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας λαµβάνοντας υπόψη το
σύνολο των εισπραττοµένων επιβαρύνσεων από όλους τους
εµµέσους φόρους τους οποίους έχουν επιλέξει να εφαρµό-
ζουν (εξαιρουµένου του ΦΠΑ).

(11) Οι φορολογικοί διακανονισµοί που επιτυγχάνονται προς
εφαρµογή του παρόντος κοινοτικού πλαισίου για τη φορο-
λογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας αποτελούν αντικείµενο αποφάσεως εκάστου κράτους
µέλους. Προς τούτο τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασί-
σουν να µην αυξήσουν τις συνολικές φορολογικές επιβαρύν-
σεις, εάν θεωρούν ότι η εφαρµογή αυτής της αρχής για
φορολογική ουδετερότητα θα µπορούσε να συντελέσει στην
αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισµό των φορολογικών
συστηµάτων τους, ενθαρρύνοντας µια τακτική που θα
οδηγήσει σε ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος και
αυξηµένη απασχόληση.

(12) Οι τιµές της ενέργειας αποτελούν ζωτικά στοιχεία των κοινο-
τικών πολιτικών ενέργειας, µεταφορών και περιβάλλοντος.

(13) Η φορολογία καθορίζει εν µέρει την τιµή των ενεργειακών
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

(14) Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας θα πρέπει να εκφράζουν
την ανταγωνιστική θέση των διαφόρων ενεργειακών προϊό-
ντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήταν σκόπιµο εν προ-
κειµένω ο υπολογισµός των ελαχίστων αυτών επιπέδων να
βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο ενεργειακό
περιεχόµενο των προϊόντων. Η µέθοδος αυτή δεν θα πρέπει
ωστόσο να εφαρµόζεται στα καύσιµα κίνησης.
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(1) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από την οδηγία 94/74/ΕΚ (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 46).

(2) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 94/74/ΕΚ.



(15) Η δυνατότητα εφαρµογής διαφοροποιηµένων εθνικών φορο-
λογικών συντελεστών για το ίδιο προϊόν θα πρέπει να επιτρέ-
πεται σε ορισµένες περιστάσεις ή µόνιµες καταστάσεις, εφό-
σον τηρούνται τα κοινοτικά ελάχιστα επίπεδα φορολογίας
και οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνι-
σµού.

(16) ∆εδοµένου ότι η θερµική ενέργεια αποτελεί αντικείµενο
πολύ περιορισµένου ενδοκοινοτικού εµπορίου, η φορολογία
εκροών θερµικής ενέργειας παραµένει εκτός του πεδίου
εφαρµογής του παρόντος κοινοτικού πλαισίου.

(17) Πρέπει να καθοριστούν διαφορετικά κοινοτικά ελάχιστα
επίπεδα φορολογίας ανάλογα µε τη χρησιµοποίηση των
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

(18) Τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα
κινητήρων για ορισµένους βιοµηχανικούς και εµπορικούς
σκοπούς και τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται
ως καύσιµα θέρµανσης υπόκεινται κατά κανόνα σε χαµηλό-
τερη φορολογία από τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµο-
ποιούνται ως προωθητικά.

(19) Η φορολογία του πετρελαίου ντίζελ που χρησιµοποιείται ως
καύσιµο κινητήρων, ιδίως σε διακοινοτικές δραστηριότητες,
απαιτεί την ύπαρξη δυνατότητας ειδικής µεταχείρισης, συ-
µπεριλαµβανοµένων µέτρων που να επιτρέπουν τη θέσπιση
συστήµατος επιβάρυνσης όσων χρησιµοποιούν τους δρό-
µους, προκειµένου να περιοριστεί η στρέβλωση του ανταγω-
νισµού που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

(20) Τα κράτη µέλη ενδέχεται να χρειαστεί να διαχωρίσουν το
εµπορικό από το µη εµπορικό πετρέλαιο ντίζελ. Τα κράτη
µέλη δύνανται να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής
προκειµένου να µειωθεί η διαφορά στη φορολογία µεταξύ
του µη εµπορικού πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησι-
µοποιείται ως προωθητικό, και της βενζίνης.

(21) Η επιχειρηµατική και µη χρήση ενεργειακών προϊόντων και
ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυνατόν να αντιµετωπίζονται δια-
φορετικά για φορολογικούς λόγους.

(22) Τα ενεργειακά προϊόντα υπάγονται ουσιαστικά σε κοινοτικό
πλαίσιο όταν χρησιµοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης ή ως
καύσιµα κινητήρων. Ως εκ τούτου, αποτελεί ίδιον της φύσης
και της λογικής του φορολογικού συστήµατος να απο-
κλείονται από το πεδίο εφαρµογής του πλαισίου οι διπλές
χρήσεις και οι όχι ως καύσιµα χρήσεις των ενεργειακών
προϊόντων καθώς και οι ορυκτολογικές κατεργασίες. Η
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται καθ' όµοιους τρό-
πους αντιµετωπίζεται αναλόγως.

(23) Οι υφιστάµενες διεθνείς υποχρεώσεις και η διατήρηση της
ανταγωνιστικής θέσης των κοινοτικών εταιριών καθιστούν
σκόπιµη τη συνέχιση της εξαίρεσης των ενεργειακών προϊό-
ντων που χρησιµοποιούνται στην αεροπλοΐα και τη ναυσι-
πλοΐα, πλην εκείνων που αφορούν την ιδιωτική αναψυχή,
ενώ θα πρέπει τα κράτη µέλη να είναι σε θέση να περιορί-
ζουν τις εν λόγω εξαιρέσεις.

(24) Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να παρέχουν
ορισµένες άλλες απαλλαγές ή µειώσεις των κοινοτικών ελάχι-
στων επιπέδων φορολογίας εφόσον τούτο δεν βλάπτει την
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν προ-
καλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.

(25) Ειδικότερα, η συνδυασµένη παραγωγή θέρµανσης και ισχύος
και, προκειµένου να προωθηθεί η χρήση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι δυνα-
τόν να τυγχάνουν προνοµιακής µεταχείρισης.

(26) Είναι σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένα κοινοτικό πλαίσιο που
θα επιτρέπει στα κράτη µέλη να απαλλάσσουν από ή να
µειώνουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπέρ των βιο-
καυσίµων το οποίο θα ευνοεί µια καλύτερη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και θα παρέχει επαρκή βαθµό ασφάλειας
δικαίου στα κράτη µέλη και στους οικονοµικούς φορείς. Θα
πρέπει να περιορισθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού
και να εξακολουθήσει να παρέχεται στους παραγωγούς και
διανοµείς βιοκαυσίµων το κίνητρο της µείωσης του βασικού
κόστους, µεταξύ άλλων µε προσαρµογές από τα κράτη µέλη
ανάλογα µε τις διακυµάνσεις στις τιµές των πρώτων υλών.

(27) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε το γενικό καθεστώς,
την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊό-
ντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (1),
και της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης
Οκτωβρίου 1992, για την εναρµόνιση των διαρθρώσεων των
ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην
αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (2), όταν το προϊόν που
προορίζεται για χρήση ή πώληση προκειµένου να χρησιµο-
ποιηθεί ως καύσιµο κινητήρα ή πρόσθετο καυσίµου είναι η
αιθυλική αλκοόλη όπως ορίζεται από την οδηγία 92/83/
ΕΟΚ.

(28) Ενδέχεται να απαιτηθούν ορισµένες απαλλαγές ή µειώσεις
του επιπέδου φορολογίας, ιδίως λόγω της έλλειψης εντονό-
τερης εναρµόνισης σε κοινοτική κλίµακα, των κινδύνων
απώλειας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ή για κοινωνι-
κούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

(29) Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν συµφωνίες για τη σηµαντική
ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ενερ-
γειακής απόδοσης απαιτούν προσοχή. Μεταξύ των επιχειρή-
σεων αυτών, οι ενεργειοβόρες δικαιούνται ειδικής µεταχεί-
ρισης.

(30) Ενδέχεται να χρειαστούν µεταβατικές περίοδοι και ρυθµίσεις
προκειµένου να µπορέσουν τα κράτη µέλη να προσαρµο-
στούν οµαλά στα νέα επίπεδα φορολογίας και να περιορί-
σουν πιθανές αρνητικές παρενέργειες.

(31) Πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που θα επιτρέπει στα
κράτη µέλη τη θέσπιση, για συγκεκριµένο διάστηµα, άλλων
απαλλαγών ή µειωµένων επιπέδων φορολογίας. Οι εξαιρέσεις
ή µειώσεις αυτές θα πρέπει να επανεξετάζονται κατά τακτά
διαστήµατα.
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(1) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
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(2) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 21.



(32) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη κοινοποιούν
στην Επιτροπή ορισµένα εθνικά µέτρα. Η κοινοποίηση αυτή
δεν απαλλάσσει τα κράτη µέλη από την υποχρέωση του
άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης να κοινοποιούν
ορισµένα εθνικά µέτρα. Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει
το αποτέλεσµα οιασδήποτε µελλοντικής διαδικασίας για κρα-
τικές ενισχύσεις η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύµφωνα
µε τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

(33) Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ θα πρέπει,
όπου χρειάζεται, να επεκταθεί στα προϊόντα και τους εµµέ-
σους φόρους που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

(34) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδη-
γίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα κράτη µέλη επιβάλλουν φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα και
την ηλεκτρική ενέργεια σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος «ενεργειακά
προϊόντα» εφαρµόζεται στα προϊόντα:

α) που υπάγονται στους κωδικούς 1507 έως 1518 της ΣΟ, εφό-
σον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως
καύσιµα κινητήρων·

β) που υπάγονται στους κωδικούς 2701, 2702 και 2704 έως
2715 της ΣΟ·

γ) που υπάγονται στους κωδικούς 2901 και 2902 της ΣΟ·

δ) που υπάγονται στους κωδικούς 2905 11 00 της ΣΟ, εφόσον
δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιµοποιη-
θούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κινητήρων·

ε) που υπάγονται στον κωδικό 3403 της ΣΟ·

στ) που υπάγονται στον κωδικό 3811 της ΣΟ·

ζ) που υπάγονται στον κωδικό 3817 της ΣΟ·

η) που υπάγονται στον κωδικό 3824 90 99 της ΣΟ, εφόσον πρό-
κειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως
καύσιµα κινητήρων.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επίσης:

στην ηλεκτρική ενέργεια που υπάγεται στον κωδικό 2716 της ΣΟ.

3. Όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, να διατεθούν προς
πώληση ή να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα κινητήρων ή ως καύσιµα
θέρµανσης, τα ενεργειακά προϊόντα, εκτός εκείνων για τα οποία
καθορίζεται επίπεδο φορολογίας στην παρούσα οδηγία, φορολο-
γούνται, αναλόγως της χρήσης, µε το συντελεστή του ισοδυνάµου
καυσίµου θέρµανσης ή καυσίµου κινητήρων.

Εκτός από τα φορολογητέα προϊόντα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1, κάθε προϊόν το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, διατί-
θεται προς πώληση ή χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων ή ως
πρόσθετο ή προκειµένου να αυξήσει τον τελικό όγκο του καυσίµου
κινητήρων, φορολογείται µε το συντελεστή του ισοδυνάµου καυ-
σίµου κινητήρων.

Εκτός από τα φορολογητέα προϊόντα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1, κάθε άλλος υδρογονάνθρακας, εκτός της τύρφης, που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, διατίθεται προς πώληση ή χρησιµο-
ποιείται για θέρµανση, φορολογείται µε το συντελεστή του ισο-
δυνάµου ενεργειακού προϊόντος.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στην φορολογία των εκροών θερµικής ενέργειας και η φορο-
λογία των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4401
και 4402·

β) στις ακόλουθες χρήσεις των ενεργειακών προϊόντων και της
ηλεκτρικής ενέργειας:

— ενεργειακά προϊόντα για άλλους σκοπούς εκτός της χρήσης
ως καύσιµα κινητήρων ή καύσιµα θέρµανσης,

— διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων.

Ένα ενεργειακό προϊόν έχει διπλή χρήση όταν χρησιµοποιεί-
ται τόσο ως καύσιµο θέρµανσης όσο και για χρήσεις άλλες
εκτός της χρήσης ως καύσιµα κινητήρων ή καύσιµα
θέρµανσης. Η χρήση των ενεργειακών προϊόντων για χηµική
αναγωγή και στο πλαίσιο ηλεκτρολυτικής και µεταλλουρ-
γικής κατεργασίας θεωρείται διπλή χρήση.

— Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται κυρίως για
χηµική αναγωγή και στο πλαίσιο ηλεκτρολυτικής και µεταλ-
λουργικής κατεργασίας,

— η ηλεκτρική ενέργεια όταν συµµετέχει κατά ποσοστό άνω
του 50 % στο κόστος ενός προϊόντος. Ως «κόστος ενός
προϊόντος» νοείται το άθροισµα των συνολικών αγορών
αγαθών και υπηρεσιών, συν το κόστος προσωπικού, συν την
κατανάλωση σταθερού κεφαλαίου, στο επίπεδο της επι-
χείρησης όπως ορίζεται στο άρθρο 11. Το κόστος αυτό
υπολογίζεται ανά µονάδα κατά µέσον όρο. Ως «κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας» νοείται η πραγµατική αξία αγοράς της
ηλεκτρικής ενέργειας ή το κόστος παραγωγής της εάν παρά-
γεται στην επιχείρηση,

— η ορυκτολογική κατεργασία.

Ως «ορυκτολογικές κατεργασίες» νοούνται οι κατεργασίες
που κατατάσσονται στην ονοµατολογία NACE υπό τον
κωδικό ∆Θ 26 «κατασκευή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων» στον κανονισµό (ΕΟΚ) του Συµβουλίου αριθ.
3037/90, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για την στατιστική
ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοι-
νότητα (2).

Οι διατάξεις του άρθρου 20 ισχύουν ωστόσο για τα ενερ-
γειακά αυτά προϊόντα.

5. Οι κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας στους οποίους
παραπέµπει η παρούσα οδηγία είναι εκείνοι που περιλαµβάνονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής, της 6ης
Αυγούστου 2001, που τροποποιεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και
στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (3).
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Μια φορά το χρόνο λαµβάνεται απόφαση για την ενηµέρωση των
κωδικών της συνδυασµένης ονοµατολογίας των προϊόντων που
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 27. Η απόφαση δεν πρέπει να επιφέρει αλλαγές
στους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές που εφαρµόζονται
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ή στην πρόσθεση ή αφαίρεση
ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 3

Οι αναφορές της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ σε «πετρελαιοειδή» και
«ειδικό φόρο κατανάλωσης», στο µέτρο που αφορά πετρελαιοειδή,
ερµηνεύονται ως καλύπτουσες όλα τα ενεργειακά προϊόντα, την
ηλεκτρική ενέργεια και τους εθνικούς έµµεσους φόρους που αναφέ-
ρονται αντίστοιχα στο άρθρο 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2
της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

1. Τα επίπεδα φορολογίας που επιβάλλουν τα κράτη µέλη στα
ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική ενέργεια τα οποία αναφέ-
ρονται στο άρθρο 2 δεν µπορούν να είναι χαµηλότερα από τα
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «επίπεδο φορο-
λογίας» νοείται το σύνολο των εισπραττόµενων επιβαρύνσεων από
όλους τους έµµεσους φόρους (εξαιρουµένου του ΦΠΑ) που υπο-
λογίζονται άµεσα ή έµµεσα για την ποσότητα ενεργειακών προϊό-
ντων και ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη στιγµή της παράδοσης προς
κατανάλωση.

Άρθρο 5

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν διαφοροποιηµένους φορο-
λογικούς συντελεστές, υπό φορολογικό έλεγχο, υπό την προϋπό-
θεση ότι τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπο-
νται στην παρούσα οδηγία και ότι οι εν λόγω συντελεστές συµβιβά-
ζονται µε το κοινοτικό δίκαιο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

— όταν οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές συνδέονται άµεσα µε
την ποιότητα του προϊόντος,

— όταν οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές εξαρτώνται από ποσο-
τικά επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενερ-
γειακών προϊόντων που χρησιµοποιούνται για θέρµανση,

— για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες (συ-
µπεριλαµβανοµένων των ταξί), αποκοµιδή απορριµµάτων, ένο-
πλες δυνάµεις και δηµόσια διοίκηση, πρόσωπα µε ειδικές ανά-
γκες, ασθενοφόρα,

— µεταξύ επιχειρηµατικής και µη επιχειρηµατικής χρήσης των
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας που
αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10.

Άρθρο 6

Τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν τις απαλλαγές ή µειώσεις του
επιπέδου φορολογίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είτε:

α) άµεσα·

β) µε την εφαρµογή διαφοροποιηµένου φορολογικού συντελεστή·

ή

γ) µε την επιστροφή του συνόλου ή µέρους του φόρου που
καταβλήθηκε.

Άρθρο 7

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2004 και από την 1η Ιανουαρίου
2010, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρµόζονται στα
καύσιµα κινητήρων καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα I πίνα-
κας Α.

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, το Συµβούλιο, ενεργώντας
οµόφωνα και αφού ζητήσει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, αποφασίζει, µε βάση σχετική έκθεση και πρόταση της Επι-
τροπής, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για το πετρέλαιο εσωτε-
ρικής καύσης για µια νέα περίοδο που θα αρχίζει την 1η Ιανουα-
ρίου 2013.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να διαφοροποιήσουν την εµπορική
από τη µη εµπορική χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης που
χρησιµοποιείται ως προωθητικό υπό τον όρο ότι τηρούνται τα
ελάχιστα κοινοτικά επίπεδα φορολογίας και ότι ο φορολογικός συ-
ντελεστής για το εµπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησι-
µοποιείται ως προωθητικό δεν είναι κατώτερος από το εθνικό
επίπεδο φορολογίας που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003, µε την
επιφύλαξη τυχόν σχετικών παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία.

3. Ως «εµπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης το οποίο χρησι-
µοποιείται ως προωθητικό» νοείται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
που χρησιµοποιείται ως προωθητικό για τους εξής σκοπούς:

α) τη µεταφορά εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτου, ή για ίδιο
λογαριασµό, µε µηχανοκίνητα οχήµατα, ή συνδυασµούς
συζευγµένων οχηµάτων που προορίζονται αποκλειστικά για την
οδική µεταφορά εµπορευµάτων και µε µέγιστο επιτρεπόµενο
µικτό βάρος ίσο ή ανώτερο των 7,5 τόνων·

β) την, τακτική ή περιστασιακή, µεταφορά επιβατών µε µηχα-
νοκίνητο 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 έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των
ρυµουλκουµένων τους (1).

4. Παρά την παράγραφο 2, τα κράτη µέλη τα οποία εφαρµόζουν
σύστηµα διοδίων για τα µηχανοκίνητα οχήµατα ή τους συνδυα-
σµούς συζευγµένων οχηµάτων που προορίζονται αποκλειστικά για
την οδική µεταφορά εµπορευµάτων, δύνανται να εφαρµόζουν
µειωµένο συντελεστή για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που
χρησιµοποιούν τα οχήµατα αυτά ο οποίος θα είναι κατώτερος από
το εθνικό επίπεδο φορολογίας που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003,
εφόσον η συνολική φορολογική επιβάρυνση παραµένει γενικώς ισο-
δύναµη, εφόσον τηρούνται τα κοινοτικά ελάχιστα επίπεδα και εφό-
σον το εθνικό επίπεδο φορολογίας που ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2003 για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως
προωθητικό είναι τουλάχιστον κατά δύο φορές υψηλότερο από το
ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Άρθρο 8

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, παρά το άρθρο 7, τα ελάχιστα
επίπεδα φορολογίας των προϊόντων που χρησιµοποιούνται ως
καύσιµα κινητήρων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται σύµφωνα µε το παράρ-
τηµα I πίνακας Β.
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2. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις ακόλουθες βιοµηχανικές
και εµπορικές χρήσεις:

α) για τη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυο-
καλλιέργειες και τη δασοκοµία·

β) για τους κινητήρες σταθερής θέσης·

γ) για τον εξοπλισµό και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε
οικοδοµές, έργα πολιτικού µηχανικού και δηµόσια έργα·

δ) για τα οχήµατα που σύµφωνα µε τον προορισµό τους χρησιµο-
ποιούνται εκτός δηµοσίων οδών ή τα οποία δεν έχουν λάβει
άδεια για κύρια χρήση στις δηµόσιες οδούς.

Άρθρο 9

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα ελάχιστα επίπεδα φορολο-
γίας των καυσίµων θέρµανσης ορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα
I πίνακας Γ.

2. Τα κράτη µέλη τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 2003, εξουσιο-
δοτούνται να επιβάλουν τέλος παρακολούθησης για το πετρέλαιο
θέρµανσης, δύνανται να συνεχίσουν να εφαρµόζουν µειωµένο συντε-
λεστή κατά 10 ευρώ ανά 1 000 λίτρα για το προϊόν αυτό. Η εξου-
σιοδότηση αυτή καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2007 εάν το Συµ-
βούλιο το αποφασίσει οµόφωνα, βάσει εκθέσεως και προτάσεως της
Επιτροπής, αφού παρατηρήσει ότι το επίπεδο του µειωµένου συντε-
λεστή είναι πολύ χαµηλό για να αποφευχθούν προβλήµατα
στρέβλωσης του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών.

Άρθρο 10

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα ελάχιστα επίπεδα φορολο-
γίας της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται σύµφωνα µε το
παράρτηµα I πίνακας Γ.

2. Πέραν των ελαχίστων επιπέδων φορολογίας που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη θα έχουν την ευχέρεια να
καθορίζουν την εφαρµοστέα φορολογική βάση εφόσον τηρούν την
οδηγία 92/12/ΕΚ.

Άρθρο 11

1. Στην παρούσα οδηγία, ως «επιχειρηµατική χρήση» νοείται η
χρήση από µια επιχείρηση, που ορίζεται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2, η οποία διενεργεί ανεξαρτήτως και οπουδήποτε την
παροχή αγαθών και υπηρεσιών, όποιος και εάν είναι ο σκοπός ή τα
αποτελέσµατα αυτών των οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Οι οικονοµικές δραστηριότητες συµπεριλαµβάνουν όλες τις
δραστηριότητες παραγωγών, εµπόρων ή προσώπων που παρέχουν
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και των εξορυκτικών και γεωρ-
γικών δραστηριοτήτων, και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων
επαγγελµατιών.

Οι κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλα όργανα
δηµοσίου δικαίου δεν θεωρούνται ως επιχειρήσεις όσον αφορά τις
δραστηριότητες ή τις συναλλαγές, τις οποίες αναλαµβάνουν υπό
την ιδιότητά τους ως δηµόσιων αρχών. Ωστόσο, όταν αναλαµβά-
νουν τέτοιες δραστηριότητες ή συναλλαγές θεωρούνται επιχειρήσεις
για όλες τις δραστηριότητες ή συναλλαγές για τις οποίες η µη
µεταχείρισή τους ως επιχειρήσεων θα είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική
στρέβλωση του ανταγωνισµού.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας η επιχείρηση δεν δύναται
να νοηθεί ως µονάδα µικρότερη από ένα µέρος επιχείρησης ή
νοµικού προσώπου που, από οργανωτική άποψη, αποτελεί
ανεξάρτητη επιχείρηση, δηλαδή µονάδα ικανή να λειτουργήσει
αυτόνοµα.

3. Στην περίπτωση µικτών χρήσεων, η φορολογία εφαρµόζεται
αναλογικά µε το κάθε είδος χρήσης, ενώ όταν η επιχειρηµατική ή
µη επιχειρηµατική χρήση είναι αµελητέα, δύναται να θεωρηθεί ως
µηδενική.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής
του µειωµένου επιπέδου φορολογίας για επιχειρηµατική χρήση.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να εκφράζουν τα εθνικά επίπεδα
φορολογίας σε άλλες µονάδες από εκείνες που ορίζονται στα άρθρα
7 έως 10, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα επίπεδα φορολο-
γίας, µετά τη µετατροπή στις µονάδες αυτές, δεν θα είναι κατώτερα
από τα ελάχιστα επίπεδα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2. Για τα ενεργειακά προϊόντα των άρθρων 7, 8 και 9, µε
επίπεδα φορολογίας που βασίζονται σε όγκους, ο όγκος µετράται
σε θερµοκρασία 15 °C.

Άρθρο 13

1. Στα κράτη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, η ισοτιµία
του ευρώ µε τα εθνικά νοµίσµατα βάσει της οποίας υπολογίζεται το
ύψος των επιπέδων φορολογίας ορίζεται ετησίως. Οι εφαρµοζόµε-
νες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι εκείνες που ανακοινώνονται την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου και δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν δε από την
1η Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν το ύψος της φορολο-
γίας που ισχύει κατά την ετήσια αναπροσαρµογή που προβλέπεται
στην παράγραφο 1, εάν η µετατροπή του ύψους του επιπέδου
φορολογίας εκφρασµένου σε ευρώ συνεπάγεται αύξηση του επιπέ-
δου φορολογίας, εκφρασµένου στο εθνικό νόµισµα, µικρότερη από
5 % ή 5 ευρώ, οποιοδήποτε ποσό είναι µικρότερο.

Άρθρο 14

1. Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην
οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά µε τις απαλλασσόµενες χρήσεις των
φορολογητέων προϊόντων και µε την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών
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:

α) ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιού-
νται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρική ενέρ-
γεια που χρησιµοποιείται για τη διατήρηση της ικανότητας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής, να επιβάλουν στα
προϊόντα αυτά φορολογία χωρίς να υποχρεούνται να τηρούν τα
ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.
Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αυτών των προϊόντων δεν
λαµβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της τήρησης του ελαχίστου
επιπέδου φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζεται
στο άρθρο 10·
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β) ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται προκειµένου να χρησιµο-
ποιηθούν ως καύσιµα για τις αεροπορικές µεταφορές εκτός των
ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «ιδιωτική πτήση
αναψυχής» νοείται η χρησιµοποίηση αεροσκάφους από τον
ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο το
χρησιµοποιεί βάσει µισθώσεως ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
για µη εµπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται
για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων ή για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αµοιβής ή για τις ανάγκες των δηµόσιων
αρχών.

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής
αυτής της απαλλαγής στις προµήθειες καυσίµου αεριωθουµένων
(κωδικός 2710 19 21 της ΣΟ)·

γ) ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται προκειµένου να χρησιµο-
ποιηθούν ως καύσιµα για τη ναυσιπλοα στα ύδατα της Κοινότη-
τας (συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας), εκτός από την περί-
πτωση χρησιµοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, και
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ιδιωτικά σκάφη
αναψυχής» νοούνται οποιαδήποτε σκάφη που χρησιµοποιούνται
από τον ιδιοκτήτη τους ή από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το
οποίο τα χρησιµοποιεί βάσει µισθώσεως ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, για µη εµπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν πρό-
κειται για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων ή για την
παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής ή για τις ανάγκες των δηµό-
σιων αρχών.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής
των απαλλαγών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β)
και γ), στις διεθνείς και ενδοκοινοτικές µεταφορές. Επιπλέον, εάν
ένα κράτος µέλος έχει συνάψει διµερή συµφωνία µε άλλο κράτος
µέλος, µπορεί να αναστείλει την εφαρµογή των απαλλαγών που
προβλέπονται από την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ). Στις περι-
πτώσεις αυτές, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν επίπεδο
φορολογίας χαµηλότερο από το ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται
στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

1. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη
µέλη µπορούν να παρέχουν, υπό φορολογικό έλεγχο, πλήρεις ή
µερικές απαλλαγές ή µειώσεις του επιπέδου φορολογίας:

α) στα φορολογητέα προϊόντα που χρησιµοποιούνται υπό φορο-
λογικό έλεγχο στον τοµέα των προτύπων σχεδίων για την τε-
χνολογική ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊό-
ντων ή που αφορούν καύσιµα από ανανεώσιµες πηγές·

β) στην ηλεκτρική ενέργεια

— µε ηλιακή, αιολική, κυµατογενή, παλιρροιακή ή γεωθερµική
προέλευση,

— µε υδραυλική προέλευση που παράγεται σε υδροηλεκτρικές
εγκαταστάσεις,

— που παράγεται από βιοµάζα ή από προϊόντα που παράγο-
νται από βιοµάζα,

— που παράγεται από µεθάνιο που εκλύεται από εγκαταλε-
λειµµένα ανθρακωρυχεία,

— που παράγεται από στοιχεία καυσίµου·

γ) στα ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική ενέργεια που
χρησιµοποιούνται για συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας·

δ) στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη συνδυασµένη
παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, υπό τον όρο
ότι οι σταθµοί συµπαραγωγής είναι φιλικοί προς το περιβάλ-
λον. Τα κράτη µέλη δύνανται να εφαρµόζουν εθνικούς ορι-
σµούς της «φιλικής προς περιβάλλον» (ή υψηλής αποδοτικότη-
τας) συνδυασµένης παραγωγής ενέργειας έως ότου το Συµβού-
λιο, βάσει εκθέσεως και προτάσεως της Επιτροπής, εγκρίνει
οµόφωνα ένα κοινό ορισµό·

ε) στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησι-
µοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων και επιβατών,
σιδηροδροµικώς, µε µετρό, µε τραµ και µε τρόλεϊ·

στ) στα ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται για να χρησιµοποιη-
θούν ως καύσιµα στη ναυσιπλοα σε εσωτερικές πλωτές οδούς
(συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας), εκτός από την περίπτωση
χρησιµοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, και στην
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής·

ζ) στο φυσικό αέριο, σε κράτη µέλη όπου το µερίδιο του φυσικού
αερίου στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά το 2000 ήταν
µικρότερο από 15 %.

Οι ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις µπορούν να εφαρµό-
ζονται για µέγιστο διάστηµα δέκα ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας ή µέχρις ότου το εθνικό µερίδιο του
φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση ενέργειας φθάσει το
25 %, όποιο από τα δύο συµβεί νωρίτερα. Ωστόσο, όταν το
εθνικό µερίδιο του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση
ενέργειας φθάσει το 20 %, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θα
εφαρµόζουν αυστηρά θετικό επίπεδο φορολογίας, το οποίο θα
αυξάνεται ετησίως προκειµένου να φθάσει τουλάχιστον τον
ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στο τέλος της προαναφερό-
µενης περιόδου.

Το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου
Ιρλανδίας δύναται να εφαρµόζει, χωριστά για τη Βόρειο
Ιρλανδία ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις για το φυσικό
αέριο·

η) στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και τα
στερεά καύσιµα για οικιακή χρήση ή/και για οργανισµούς ανα-
γνωρισµένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος µέλος.
Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισµών, τα κράτη
µέλη µπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη µείωση για
µη επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται µικτή χρήση,
η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα µε το κάθε είδος χρήσης.
Εάν µια χρήση είναι αµελητέα δύναται να θεωρηθεί µηδενική·

θ) στο φυσικό αέριο, και το υγραέριο που χρησιµοποιούνται ως
προωθητικό·

ι) στα καύσιµα κινητήρων που χρησιµοποιούνται στον τοµέα της
κατασκευής, της ανάπτυξης, της δοκιµής και συντήρησης
αεροσκαφών και πλοίων·

ια) στα καύσιµα κινητήρων που χρησιµοποιούνται στις εργασίες
βυθοκόρησης πλωτών οδών και λιµένων·

ιβ) στα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2705 της συν-
δυασµένης ονοµατολογίας και χρησιµοποιούνται για θέρµανση.
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιστρέφουν στον παρα-
γωγό ένα µέρος ή το σύνολο του ποσού του φόρου που καταβάλ-
λει ο καταναλωτής για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από
τα προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν µηδενικό επίπεδο
φορολογίας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια
που χρησιµοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευ-
τικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκοµία.

Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συµβούλιο πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2008 εξετάζει εάν είναι δυνατόν να ανακληθεί η δυνα-
τότητα εφαρµογής µηδενικού επιπέδου φορολογίας.

Άρθρο 16

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να εφαρµόζουν απαλλαγή ή µειωµένο φορολογικό συντε-
λεστή, υπό φορολογικό έλεγχο, στα φορολογητέα προϊόντα που
προβλέπονται στο άρθρο 2 όταν αυτά αποτελούνται από ή περιέ-
χουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα:

— προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1507 έως 1518,

— προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 3824 90 55 και
3824 90 80 έως 3824 90 99 για τα συστατικά τους που
παράγονται από βιοµάζα,

— προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2207 20 00 και
2905 11 00 και δεν παράγονται µε συνθετικό τρόπο,

— προϊόντα που παράγονται από βιοµάζα, συµπεριλαµβανοµένων
προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4401 και 4402.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να εφαρµόζουν µειωµένο φορολο-
γικό συντελεστή υπό φορολογικό έλεγχο, στα φορολογητέα
προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 2 όταν τα προϊόντα αυτά
περιέχουν νερό (κωδικοί ΣΟ 2201 και 2851 00 10).

Ως «βιοµάζα» νοείται το βιοαποικοδοµήσιµο τµήµα των προϊόντων,
απορριµµάτων και καταλοίπων από τη γεωργία (που περιέχουν
φυτικές και ζωικές ουσίες), τη δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχα-
νίες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο τµήµα των βιοµηχανικών και
αστικών απορριµµάτων και καταλοίπων.

2. Η απαλλαγή ή η µείωση της φορολογίας που προκύπτει από
την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 µπορεί να µην υπερβαίνει το ποσό του φόρου που
πρέπει να καταβληθεί για τον όγκο των προϊόντων της παραγράφου
1 ο οποίος περιέχεται στα προϊόντα τα οποία µπορούν να τύχουν
της εν λόγω µείωσης.

Τα επίπεδα φορολογίας που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στα
προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν τα προϊόντα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να είναι χαµηλότερα από
τα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπονται στο άρθρο 4.

3. Η απαλλαγή ή η µείωση της φορολογίας που εφαρµόζουν τα
κράτη µέλη προσαρµόζεται ώστε να ληφθούν υπόψη οι διακυµάν-
σεις των τιµών των πρώτων υλών, προκειµένου να αποφευχθεί η
υπεραντιστάθµιση των πρόσθετων δαπανών που συνδέονται µε την
παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, τα κράτη µέλη δύνανται να
απαλλάσσουν ή να εξακολουθούν να απαλλάσσουν προϊόντα τα
οποία αποτελούνται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από τα
προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

5. Η απαλλαγή ή η µείωση που προβλέπεται για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορεί να χορηγηθεί στο πλαί-
σιο ενός πολυετούς προγράµµατος, µε άδεια που εκδίδει µια
διοικητική αρχή σε ένα οικονοµικό φορέα για περίοδο µεγαλύτερη
από ένα ηµερολογιακό έτος. Η απαλλαγή ή η µείωση για την οποία
έχει χορηγηθεί άδεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι συνεχή έτη.
Το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί.

Στο πλαίσιο πολυετούς προγράµµατος που εγκρίθηκε από διοικη-
τική αρχή πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να εφαρµόσουν την απαλλαγή ή τη µείωση που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και µέχρι τη
λήξη του πολυετούς προγράµµατος. Το διάστηµα αυτό δεν µπορεί
να παραταθεί.

6. Εάν η κοινοτική νοµοθεσία απαιτεί να συµµορφωθούν τα
κράτη µέλη µε νοµικώς δεσµευτικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη
διάθεση στις αγορές τους ενός ελαχίστου ποσοστού των προϊόντων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι παράγραφοι 1 έως 5 του
παρόντος άρθρου παύουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία κατά την
οποία οι υποχρεώσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για τα κράτη
µέλη.

7. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2004, και στη συνέχεια ανά έτος, τον κατάλογο των
φορολογικών απαλλαγών ή µειώσεων που εφαρµόζονται σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο.

8. Το αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τις φορολογικές,
οικονοµικές, γεωργικές, ενεργειακές, βιοµηχανικές και περιβαλλο-
ντικές πτυχές των µειώσεων που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο.

Άρθρο 17

1. Εφόσον τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται
στην παρούσα οδηγία τηρούνται κατά µέσον όρο για κάθε επι-
χείρηση, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν φορολογικές µειώ-
σεις για την κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων που χρησιµο-
ποιούνται για θέρµανση ή για τους σκοπούς του άρθρου 8 παρά-
γραφος 2 στοιχεία β) και γ), και ηλεκτρικής ενέργειας στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:

α) υπέρ των ενεργειοβόρων επιχειρήσεων.

Ως «ενεργειοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών
προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο
3,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενερ-
γειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5 % της προστιθέ-
µενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισµού αυτού, τα κράτη µέλη
µπορούν να εφαρµόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συµπεριλαµ-
βανοµένων των ορισµών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργα-
σίας και του κλάδου δραστηριοτήτων.
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Ως «αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας»
νοείται το τρέχον κόστος της ενέργειας που αγοράζεται ή παρά-
γεται στο πλαίσιο της επιχείρησης. Συµπεριλαµβάνονται µόνον η
ηλεκτρική ενέργεια, η θερµότητα και τα ενεργειακά προϊόντα
που χρησιµοποιούνται για θέρµανση ή για τους σκοπούς του
άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ). Περιλαµβάνονται
όλοι οι φόροι εκτός από τον εκπιπτόµενο ΦΠΑ.

Ως «αξία παραγωγής» νοείται ο κύκλος εργασιών, συµπεριλαµ-
βανοµένων των επιδοτήσεων που συνδέονται άµεσα µε την τιµή
του προϊόντος, προστιθέµενων ή αφαιρούµενων των µεταβολών
στα αποθέµατα των τελικών προϊόντων, των υπό επεξεργασία
προϊόντων και των αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράζονται µε
σκοπό τη µεταπώληση, αφού αφαιρεθούν οι αγορές αγαθών και
υπηρεσιών προς µεταπώληση.

Ως «προστιθέµενη αξία» νοείται συνολικός κύκλος εργασιών που
υπόκειται στον ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένων των εξαγωγών αφαι-
ρουµένου του συνόλου των αγορών που υπόκεινται στον ΦΠΑ
συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγών.

Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν επί του παρόντος εθνικά συ-
στήµατα φορολογίας της ενέργειας στα οποία οι ενεργειοβόρες
επιχειρήσεις ορίζονται µε άλλα κριτήρια εκτός από το κόστος
της ενέργειας σε συνάρτηση µε την αξία παραγωγής και τον
καταβλητέο εθνικό ενεργειακό φόρο σε συνάρτηση µε την προ-
στιθέµενη αξία, θα έχουν στη διάθεσή τους µεταβατική περίοδο
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 προκειµένου να προ-
σαρµοστούν στον ορισµό του σηµείου α) πρώτο εδάφιο·

β) όταν συνάπτονται συµφωνίες µε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρή-
σεων ή όταν εφαρµόζονται συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών ή
ισοδύναµοι διακανονισµοί, εφόσον αποσκοπούν στη επίτευξη
στόχων προστασίας του περιβάλλοντος ή στη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας.

2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, τα κράτη
µέλη µπορούν να εφαρµόζουν µηδενικό επίπεδο φορολογίας στα
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2, όταν χρησιµοποιούνται από ενεργειοβόρους επιχειρή-
σεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, τα κράτη
µέλη µπορούν να εφαρµόζουν επίπεδο φορολογίας έως και κατά
50 % κατώτερα των ελαχίστων επιπέδων της παρούσας οδηγίας στα
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2, όταν χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις κατά τον
ορισµό του άρθρου 11 που δεν είναι ενεργειοβόρες κατά τον ορι-
σµό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ωφελούνται από τις δυνατότητες
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 συνάπτουν συµφωνίες,
συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών ή ισοδύναµους διακανονισµούς,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β). Οι συµφωνίες, τα
συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών ή οι ισοδύναµοι διακανονισµοί
πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων ή
αυξηµένης ενεργειακής αποδοτικότητας, το αποτέλεσµα των οποίων
να ισοδυναµεί µε το αποτέλεσµα που θα είχε επιτευχθεί εάν είχαν
τηρηθεί οι συνήθεις ελάχιστοι κοινοτικοί συντελεστές.

Άρθρο 18

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα
κράτη µέλη εξουσιοδοτούνται να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν
τις µειώσεις των επιπέδων φορολογίας ή τις απαλλαγές που αναφέ-
ρονται στο παράρτηµα ΙΙ.

Με την επιφύλαξη ότι το ζήτηµα θα επανεξεταστεί προηγουµένως
από το Συµβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, η εξουσιο-
δότηση αυτή λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ή κατά την ηµε-
ροµηνία που ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ.

2. Παρά τις περιόδους που αναφέρονται στις παραγράφους 3
έως 12 και υπό τον όρο ότι αυτό δεν δηµιουργεί σηµαντική
στρέβλωση του ανταγωνισµού, στα κράτη µέλη τα οποία αντιµε-
τωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρµογή των νέων ελαχίστων επιπέ-
δων φορολογίας θα παρέχεται µεταβατική περίοδος έως την 1η
Ιανουαρίου 2007, ιδίως προκειµένου να µην διαταραχθεί η σταθε-
ρότητα των τιµών.

3. Το Βασίλειο της Ισπανίας δύναται να εφαρµόσει µεταβατική
περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 για την προσαρµογή του
εθνικού του επιπέδου φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό προς το νέο ελάχιστο
επίπεδο των 302 ευρώ, και έως την 1η Ιανουαρίου 2012 για να
φθάσει το επίπεδο των 330 ευρώ. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009,
δύναται επίσης να εφαρµόζει ειδικό µειωµένο φορολογικό συντε-
λεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό δεν
συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 287 ευρώ ανά 1 000 λίτρα
και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που ισχύουν
την 1η Ιανουαρίου 2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την
1η Ιανουαρίου 2012 δύναται να εφαρµόζει διαφοροποιηµένο συ-
ντελεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό
δεν συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 302 ευρώ ανά 1 000
λίτρα και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που
ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010. Ο ειδικός αυτός µειωµένος
φορολογικός συντελεστής για την εµπορική χρήση του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό µπορεί
επίσης να εφαρµοστεί για τα ταξί έως την 1η Ιανουαρίου 2012.
Αναφορικά µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α), έως την 1η
Ιανουαρίου 2008 δύναται, για τον ορισµό των εµπορικών σκοπών,
να εφαρµόζει µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος ίσο ή ανώτερο των
3,5 τόνων.

4. Η ∆ηµοκρατία της Αυστρίας δύναται να εφαρµόσει µεταβα-
τική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 για την προσαρµογή
του εθνικού της επιπέδου φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό προς το νέο ελάχιστο
επίπεδο των 302 ευρώ, και έως την 1η Ιανουαρίου 2012 για να
φθάσει το επίπεδο των 330 ευρώ. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009
δύναται επίσης να εφαρµόζει ειδικό µειωµένο φορολογικό συντε-
λεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό δεν
συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 287 ευρώ ανά 1 000 λίτρα
και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που ισχύουν
την 1η Ιανουαρίου 2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την
1η Ιανουαρίου 2012 δύναται να εφαρµόζει διαφοροποιηµένο συ-
ντελεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό
δεν συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 302 ευρώ ανά 1 000
λίτρα και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που
ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010.
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5. Το Βασίλειο του Βελγίου δύναται να εφαρµόσει µεταβατική
περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 για την προσαρµογή του
εθνικού του επιπέδου φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό προς το νέο ελάχιστο
επίπεδο των 302 ευρώ, και έως την 1η Ιανουαρίου 2012 για να
φθάσει το επίπεδο των 330 ευρώ. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009
δύναται επίσης να εφαρµόζει ειδικό µειωµένο φορολογικό συντε-
λεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό δεν
συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 287 ευρώ ανά 1 000 λίτρα
και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που ισχύουν
την 1η Ιανουαρίου 2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την
1η Ιανουαρίου 2012 δύναται να εφαρµόζει διαφοροποιηµένο συ-
ντελεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό
δεν συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 302 ευρώ ανά 1 000
λίτρα και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που
ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010.

6. Το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου δύναται να εφαρ-
µόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2009 για την
προσαρµογή του εθνικού του επιπέδου φορολογίας του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό προς το
νέο ελάχιστο επίπεδο των 302 ευρώ, και έως την 1η Ιανουαρίου
2012 για να φθάσει το επίπεδο των 330 ευρώ. Έως τις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2009 δύναται επίσης να εφαρµόζει ειδικό µειωµένο φορολο-
γικό συντελεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι
αυτό δεν συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 272 ευρώ ανά
1 000 λίτρα και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας
που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2003. Από την 1η Ιανουαρίου
2010 έως την 1η Ιανουαρίου 2012 δύναται να εφαρµόζει διαφο-
ροποιηµένο συντελεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον
όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 302 ευρώ
ανά 1 000 λίτρα και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολο-
γίας που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010.

7. Η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόζει, για τα
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκο-
νται στην αυτόνοµη περιοχή των Αζόρων και της Μαδέρας, επίπεδα
φορολογίας κατώτερα από τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, προκειµένου να αντισταθµίσει
το κόστος µεταφοράς που οφείλεται στον νησιωτικό και διασκορ-
πισµένο χαρακτήρα αυτών των περιοχών.

H Πορτογαλική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόσει µεταβατική
περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2009 για την προσαρµογή του
εθνικού της επιπέδου φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό προς το νέο ελάχιστο
επίπεδο των 302 ευρώ, και έως την 1η Ιανουαρίου 2012 για να
φθάσει το επίπεδο των 330 ευρώ. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009,
δύναται επίσης να εφαρµόζει διαφοροποιηµένο φορολογικό συντε-
λεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό δεν
συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 272 ευρώ ανά 1 000 λίτρα
και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που ισχύουν
την 1η Ιανουαρίου 2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την
1η Ιανουαρίου 2012 δύναται να εφαρµόζει διαφοροποιηµένο συ-
ντελεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό
δεν συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 302 ευρώ ανά 1 000

λίτρα και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που
ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010. Ο διαφοροποιηµένος συντε-
λεστής για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
που χρησιµοποιείται ως προωθητικό µπορεί επίσης να εφαρµοστεί
για τα ταξί έως την 1η Ιανουαρίου 2012. Αναφορικά µε το άρθρο
7 παράγραφος 3 στοιχείο α), έως την 1η Ιανουαρίου 2008, δύνα-
ται, για τον ορισµό των εµπορικών σκοπών, να εφαρµόζει µέγιστο
επιτρεπόµενο µικτό βάρος ίσο ή ανώτερο των 3,5 τόνων.

Η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόζει ολικές ή µερικές
απαλλαγές στο επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας έως
την 1η Ιανουαρίου 2010.

8. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζει
επίπεδα φορολογίας µέχρι 22 ευρώ ανά 1 000 λίτρα κατώτερα από
τα ελάχιστα επίπεδα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό
και για τη βενζίνη που χρησιµοποιείται στους νοµούς Λέσβου,
Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσων και Κυκλάδων και στα ακόλουθα νησιά
του Αιγαίου: Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαµοθράκη και Σκύρος.

Η Ελληνική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο
έως την 1η Ιανουαρίου 2010 προκειµένου να µετατραπεί το ισχύον
σύστηµα φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του προκατα-
βαλλόµενου φόρου σε σύστηµα φορολογίας βάσει του εκ των υστέ-
ρων καταβαλλόµενου φόρου, και προκειµένου να επιτευχθεί το νέο
ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τη βενζίνη.

Η Ελληνική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο
έως την 1η Ιανουαρίου 2010 για την προσαρµογή του εθνικού της
επιπέδου φορολογίας του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που
χρησιµοποιείται ως προωθητικό προς το νέο ελάχιστο επίπεδο των
302 ευρώ ανά 1 000 λίτρα, και έως την 1η Ιανουαρίου 2012 για
να φτάσει τα 330 ευρώ. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 δύναται
επίσης να εφαρµόζει διαφοροποιηµένο φορολογικό συντελεστή για
την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησι-
µοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται
φορολογία κατώτερη των 264 ευρώ ανά 1 000 λίτρα και ότι δεν
µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολογίας που ισχύουν την 1η
Ιανουαρίου 2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 1η
Ιανουαρίου 2012, δύναται επίσης να εφαρµόζει διαφοροποιηµένο
φορολογικό συντελεστή για την εµπορική χρήση του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό, υπό τον
όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται φορολογία κατώτερη των 302 ευρώ
ανά 1 000 λίτρα και ότι δεν µειώνονται τα εθνικά επίπεδα φορολο-
γίας που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2010. Ο διαφοροποιηµένος
συντελεστής για την εµπορική χρήση του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιµοποιείται ως προωθητικό µπορεί επίσης να εφαρ-
µοστεί για τα ταξί έως την 1η Ιανουαρίου 2012. Αναφορικά µε το
άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α), έως την 1η Ιανουαρίου 2008
δύναται, για τον ορισµό των εµπορικών σκοπών, να εφαρµόζει µέγι-
στο επιτρεπόµενο µικτό βάρος ίσο ή ανώτερο των 3,5 τόνων.

9. Η Ιρλανδία µπορεί να εφαρµόζει ολικές ή µερικές απαλλαγές
ή µειώσεις στο επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας έως
την 1η Ιανουαρίου 2008.

10. Η Γαλλική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόζει έως την 1η
Ιανουαρίου 2009 ολικές ή µερικές απαλλαγές ή µειώσεις για τα
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιούν
οι κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ή άλλοι φορείς δηµο-
σίου δικαίου, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ή συναλλαγών στις
οποίες συµµετέχουν ως δηµόσιες αρχές.
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Η Γαλλική ∆ηµοκρατία δύναται να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο
έως την 1η Ιανουαρίου 2009 για την προσαρµογή του ισχύοντος
συστήµατός της για την φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας προς
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Κατά την περίοδο αυτήν, για
την εκτίµηση της τήρησης των ελαχίστων συντελεστών που καθορί-
ζονται στην παρούσα οδηγία λαµβάνεται υπόψη το συνολικό µέσο
επίπεδο της τρέχουσας τοπικής φορολογίας της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

11. Η Ιταλική ∆ηµοκρατία µπορεί να εφαρµόζει, έως την 1η
Ιανουαρίου 2008, µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος ίσο ή
ανώτερο των 3,5 τόνων για τον ορισµό των εµπορικών σκοπών
όπως δίδεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α).

12. Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας µπορεί να
εφαρµόζει, έως την 1η Ιανουαρίου 2008, µέγιστο επιτρεπόµενο
µικτό βάρος ίσο ή ανώτερο των 12 τόνων για τον ορισµό των
εµπορικών σκοπών όπως δίδεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοι-
χείο α).

13. Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών µπορεί να εφαρµόζει, έως την
1η Ιανουαρίου 2008, µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος ανώτερο
των 12 τόνων για τον ορισµό των εµπορικών σκοπών όπως δίδεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α).

14. Κατά τις καθορισθείσες µεταβατικές περιόδους, τα κράτη
µέλη µειώνουν προοδευτικώς τις αντίστοιχες διαφορές τους από τα
νέα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Όταν ωστόσο η διαφορά µεταξύ
του εθνικού επιπέδου και του ελαχίστου επιπέδου δεν υπερβαίνει το
3 % του ελαχίστου αυτού επιπέδου, το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος µπορεί να αναµείνει έως το τέλος της περιόδου προκειµένου
να προσαρµόσει το εθνικό του επίπεδο.

Άρθρο 19

1. Εκτός από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στα προηγού-
µενα άρθρα και ειδικότερα στα άρθρα 5, 15 και 17, το Συµβούλιο
αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της Επιτροπής µπορεί
να επιτρέψει σε ένα κράτος µέλος να θεσπίσει περαιτέρω απαλλαγές
ή µειώσεις για λόγους ειδικής πολιτικής.

Το κράτος µέλος που σκοπεύει να θεσπίσει τέτοια µέτρα ενηµερώνει
σχετικά την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς και ανα-
γκαίες πληροφορίες.

Η Επιτροπή εξετάζει το αίτηµα λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων,
την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, την ανάγκη να δια-
σφαλισθεί θεµιτός ανταγωνισµός και τις κοινοτικές πολιτικές για
την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια και τις µεταφορές.

Εντός τριών µηνών από την παραλαβή όλων των συναφών και ανα-
γκαίων πληροφοριών, η Επιτροπή είτε υποβάλλει πρόταση για την
έγκριση του µέτρου αυτού από το Συµβούλιο ή, εναλλακτικά,
ενηµερώνει το Συµβούλιο για τους λόγους για τους οποίους δεν
επρότεινε την έγκριση του µέτρου αυτού.

2. Οι εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν
να χορηγηθούν για µέγιστο διάστηµα 6 ετών µε δυνατότητα παρά-
τασης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι απαλλαγές ή µειώσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν
πλέον, κυρίως για λόγους θεµιτού ανταγωνισµού ή στρέβλωσης της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ή για λόγους κοινοτικής πολι-
τικής στους τοµείς της υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος,
της ενέργειας και των µεταφορών, υποβάλλει τις ενδεδειγµένες προ-
τάσεις στο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα σχετικά
µε τις προτάσεις αυτές.

Άρθρο 20

1. Μόνον τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα υπάγονται στις
διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ:

α) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 1507 έως 1518 της
ΣΟ, όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης
ή ως καύσιµα κινητήρων·

β) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2707 10, 2707 20,
2707 30 και 2707 50 της ΣΟ·

γ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2710 11 έως
2710 19 69 της ΣΟ. Ωστόσο, για τα προϊόντα που υπάγονται
στους κωδικούς 2710 11 21, 2710 11 25 και 2710 19 29
της ΣΟ, οι διατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο και την κυκλοφορία
ισχύουν µόνο για τη χύδην εµπορική κυκλοφορία·

δ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2711 της ΣΟ (εξαι-
ρουµένων των κωδικών 2711 11, 2711 21 και 2711 29)·

ε) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2901 10 της ΣΟ·

στ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 και 2902 44 της ΣΟ·

ζ) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2905 11 00 της ΣΟ,
όταν δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησι-
µοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κινητήρων·

η) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 3824 90 99, εφόσον
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως
καύσιµα κινητήρων.

2. Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι άλλα
ενεργειακά προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, διατίθενται προς πώληση ή
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης, ως καύσιµα κινητήρων ή
κατ' άλλον τρόπο προκαλούν φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή
κατάχρηση, ενηµερώνει πάραυτα την Επιτροπή. Η παρούσα διάταξη
ισχύει επίσης για την ηλεκτρική ενέργεια. Η Επιτροπή διαβιβάζει
την κοινοποίηση στα άλλα κράτη µέλη εντός ενός µηνός από την
παραλαβή της. Στη συνέχεια λαµβάνεται απόφαση σχετικά µε το
κατά πόσον τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις
περί ελέγχου και κυκλοφορίας της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν, βάσει διµερών διακανονισµών, να
µην εφαρµόζουν ορισµένα ή όλα τα µέτρα ελέγχου που προβλέπο-
νται στην οδηγία 92/12/ΕΟΚ όσον αφορά ορισµένα ή όλα τα
προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο βαθµό που δεν
καλύπτονται από τα άρθρα 7 έως 9 της παρούσας οδηγίας. Οι δια-
κανονισµοί αυτοί δεν επηρεάζουν τα κράτη µέλη που δεν συµµετέ-
χουν σε αυτούς. Όλοι αυτοί οι διµερείς διακανονισµοί κοινοποιού-
νται στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη.
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Άρθρο 21

1. Εκτός από τις γενικές διατάξεις οι οποίες καθορίζουν τη γενε-
σιουργό αιτία του φόρου και τις διατάξεις σχετικά µε τους όρους
καταβολής που προβλέπονται στην οδηγία 92/12/ΕΟΚ, ο φόρος
επί των ενεργειακών προϊόντων καθίσταται επίσης απαιτητός κατά
την επέλευση µιας εκ των γενεσιουργών αιτιών που αναφέρονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η λέξη «παραγωγή»
στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδη-
γίας 92/12/ΕΟΚ θεωρείται ότι περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, την
«εξόρυξη».

3. Η κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων εντός µίας εγκατά-
στασης παραγωγής ενεργειακών προϊόντων, δεν θεωρείται ως γενε-
σιουργός αιτία επιβολής φόρου, εάν η κατανάλωση συνίσταται σε
ενεργειακά προϊόντα που παράγονται εντός της εγκατάστασης. Τα
κράτη µέλη µπορούν επίσης να θεωρήσουν την κατανάλωση ηλεκ-
τρικής ενέργειας και άλλων ενεργειακών προϊόντων που δεν παρά-
γονται µέσα στην εγκατάσταση και την κατανάλωση ενεργειακών
προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας εντός µιας εγκατάστασης παρα-
γωγής καυσίµων που θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκ-
τρικής ενέργειας, ως µη γενεσιουργούς αιτίες επιβολής φόρου.
Όταν η κατανάλωση γίνεται για λόγους άσχετους προς την παρα-
γωγή ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα για την προώθηση
οχηµάτων, αυτό θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να ορίσουν ότι ο φόρος επί
των ενεργειακών προϊόντων και του ηλεκτρισµού καθίσταται
απαιτητός όταν διαπιστώνεται ότι δεν πληρούται ή ότι δεν πληρού-
ται πλέον κάποιος όρος τελικής χρήσης που προβλέπουν εθνικές
διατάξεις για την εφαρµογή µειωµένου επιπέδου φορολογίας ή
απαλλαγής.

5. Για την εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 92/12/
ΕΟΚ, η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο υπόκεινται σε
φορολογία και καθίστανται γενεσιουργοί αιτίες κατά τη στιγµή της
προµήθειας από τον διανοµέα ή τον αναδιανοµέα. Όταν η παρά-
δοση προς κατανάλωση λαµβάνει χώρα σε κράτος µέλος όπου δεν
είναι εγκατεστηµένος ο διανοµέας ή ο αναδιανοµέας, ο φόρος των
κρατών µελών παράδοσης είναι απαιτητός από εταιρεία που πρέπει
να καταγραφεί στο κράτος µέλος παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση ο
φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται σύµφωνα µε διαδικασίες που
ορίζει κάθε κράτος µέλος.

Παρά το πρώτο εδάφιο τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα καθορι-
σµού της γενεσιουργού αιτίας σε περίπτωση που δεν υφίσταται
σύνδεση µεταξύ των δικών τους αγωγών πετρελαίου και εκείνων
άλλων κρατών µελών.

Μια οντότητα η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια για δική της
χρήση θεωρείται ως διανοµέας. Παρά το άρθρο 14 παράγραφος 1
στοιχείο α), τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν αυτούς τους
µικρούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον φορολογούν τα
ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, ο
άνθρακας, ο οπτάνθρακας και ο λιγνίτης υπόκεινται σε φορολογία
και καθίστανται γενεσιουργοί αιτίες κατά τη στιγµή της παράδοσής
τους από επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να καταγράφονται προς τον
σκοπό αυτόν από τις αρµόδιες αρχές. Οι αρχές αυτές δύνανται να
επιτρέψουν στον παραγωγό, τον έµπορο, τον εισαγωγέα ή τον
φορολογικό εκπρόσωπο να υποκαταστήσουν την καταγραφείσα επι-

χείρηση για τις φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες της επιβάλλο-
νται. Ο φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται σύµφωνα µε διαδικα-
σίες που ορίζει κάθε κράτος µέλος.

6. Τα κράτη µέλη δεν χαρακτηρίζουν ως «παραγωγή ενεργειακών
προϊόντων»:

α) τις διεργασίες κατά τις οποίες παράγονται παρεµπιπτόντως
µικρές ποσότητες ενεργειακών προϊόντων·

β) τις διεργασίες δια των οποίων ο χρήστης ενός ενεργειακού
προϊόντος καθιστά δυνατή την εκ νέου χρησιµοποίησή του στην
επιχείρησή του, υπό τον όρο ότι ο φόρος ο οποίος έχει ήδη
καταβληθεί για το προϊόν αυτό δεν υπολείπεται του φόρου ο
οποίος θα ήταν απαιτητός εάν το εκ νέου χρησιµοποιηθέν ενερ-
γειακό προϊόν επρόκειτο να υποβληθεί ξανά σε φορολογία·

γ) τη διεργασία η οποία συνίσταται στην ανάµιξη, εκτός µιας
εγκατάστασης παραγωγής ή µιας αποθήκης υπό φορολογικό
έλεγχο, ενεργειακών προϊόντων µε άλλα ενεργειακά προϊόντα ή
άλλα υλικά, υπό τον όρο ότι:
i) έχει προηγουµένως καταβληθεί φόρος για τα συστατικά και

ii) το καταβληθέν ποσό δεν υπολείπεται του ποσού του φόρου
ο οποίος θα ήταν απαιτητός για το µείγµα.

Η προϋπόθεση που αναφέρεται στο στοιχείο i) δεν ισχύει όταν
το µίγµα απαλλάσσεται για ειδική χρήση.

Άρθρο 22

Σε περίπτωση µεταβολής των φορολογικών συντελεστών, µπορεί να
επιβληθεί αυξηµένος ή µειωµένος φόρος στα αποθέµατα ενερ-
γειακών προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί προς κατανάλωση.

Άρθρο 23

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιστρέφουν τους φόρους που έχουν
ήδη καταβληθεί για ενεργειακά προϊόντα που έχουν µολυνθεί ή
έχουν αναµιχθεί τυχαία και τα οποία έχουν επιστραφεί σε φορολο-
γική αποθήκη για ανακύκλωση.

Άρθρο 24

1. Τα ενεργειακά προϊόντα που έχουν διατεθεί προς κατανάλωση
σε ένα κράτος µέλος και τα οποία περιέχονται στις κανονικές δεξα-
µενές καυσίµων εµπορικών οχηµάτων µε κινητήρα και πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα από τα εν λόγω οχήµατα, καθώς και
σε ειδικά εµπορευµατοκιβώτια, και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, των συστηµά-
των µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα εµπορευµατοκιβώτια, δεν
υπόκεινται σε φορολογία σε κανένα άλλο κράτος µέλος.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:

«κανονικές δεξαµενές καυσίµων»:
— οι δεξαµενές που ο κατασκευαστής τοποθετεί µονίµως σε όλα

τα οχήµατα µε κινητήρα του ίδιου τύπου µε το εξεταζόµενο
όχηµα και η µόνιµη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευ-
θείας χρησιµοποίηση του καυσίµου, τόσο για την κίνηση των
οχηµάτων όσο και, ενδεχοµένως, για τη λειτουργία, κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς, των συστηµάτων ψύξης και άλλων
συστηµάτων. Θεωρούνται επίσης ως κανονικές δεξαµενές καυ-
σίµων οι δεξαµενές υγραερίου, που είναι τοποθετηµένες σε
οχήµατα µε κινητήρα και επιτρέπουν την απευθείας χρησιµο-
ποίηση του υγραερίου ως καυσίµου καθώς και οι δεξαµενές
που είναι τοποθετηµένες σε άλλα συστήµατα µε τα οποία
µπορεί να είναι εξοπλισµένο το όχηµα,
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— οι δεξαµενές καυσίµων που ο κατασκευαστής τοποθετεί µονίµως
σε όλα τα εµπορευµατοκιβώτια του ίδιου τύπου µε τον τύπο
του εξεταζόµενου εµπορευµατοκιβωτίου και η µόνιµη
τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιµοποίηση
του καυσίµου για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της µετα-
φοράς, των συστηµάτων ψύξης και άλλων συστηµάτων µε τα
οποία είναι εξοπλισµένα τα ειδικά εµπορευµατοκιβώτια.

Ως «ειδικά εµπορευµατοκιβώτια» νοούνται τα εµπορευµατοκιβώτια
που διαθέτουν ειδικά σχεδιασµένο εξοπλισµό για συστήµατα ψύξης,
συστήµατα οξυγόνωσης, συστήµατα θερµοµόνωσης ή άλλα συ-
στήµατα.

Άρθρο 25

1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τα
επίπεδα φορολογίας που επιβάλλουν στα προϊόντα που αναφέρο-
νται στο άρθρο 2 την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και µετά από κάθε
τροποποίηση της εθνικής νοµοθεσίας.

2. Όταν τα επίπεδα φορολογίας που επιβάλλουν τα κράτη µέλη
εκφράζονται σε µονάδες µέτρησης διαφορετικές από εκείνες που
ορίζονται για κάθε προϊόν στα άρθρα 7 έως 10, τα κράτη µέλη κοι-
νοποιούν επίσης τα αντίστοιχα επίπεδα φορολογίας µετά τη µετα-
τροπή τους στις µονάδες αυτές.

Άρθρο 26

1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που
λαµβάνουν δυνάµει του άρθρου 5, του άρθρου 14 παράγραφος 2
και των άρθρων 15 και 17.

2. Τα µέτρα όπως οι φορολογικές απαλλαγές, οι µειώσεις
φόρου, η διαφοροποίηση του φόρου και οι επιστροφές φόρου,
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ενδέχεται να αποτελούν
κρατική ενίσχυση και, στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να κοινο-
ποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88
παράγραφος 3 της συνθήκης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή βάσει των διατά-
ξεων της παρούσας οδηγίας δεν απαλλάσσουν τα κράτη µέλη από
την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 88 παρά-
γραφος 3 της συνθήκης.

3. Η υποχρέωση ενηµέρωσης της Επιτροπής, βάσει της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, για τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει
του άρθρου 5 δεν απαλλάσσουν τα κράτη µέλη από οποιεσδήποτε
υποχρεώσεις κοινοποίησης σύµφωνα µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ.

Άρθρο 27

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ειδικών φόρων
κατανάλωσης που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 24 παράγραφος
1 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 28

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµ-
µορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι την 31
∆εκεµβρίου 2003. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου
2004, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 16 και του άρθρου 18
παράγραφος 1, τις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν
από την 1η Ιανουαρίου 2003.

3. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα-
φορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος που γίνε-
ται αυτή η αναφορά ορίζεται από τα κράτη µέλη.

4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις βασικές
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπε-
ται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 29

Το Συµβούλιο, µε βάση έκθεση και ενδεχοµένως πρόταση της Επι-
τροπής, εξετάζει περιοδικά τις απαλλαγές και µειώσεις φόρου και
τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που θεσπίζονται από την παρούσα
οδηγία και θεσπίζει οµόφωνα τα αναγκαία µέτρα, µετά από διαβου-
λεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση της Επιτροπής και
η εξέταση του Συµβουλίου λαµβάνουν υπόψη την ορθή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, την πραγµατική τιµή των φορολογικών
συντελεστών και τους ευρύτερους στόχους της συνθήκης.

Άρθρο 30

Παρά το άρθρο 28 παράγραφος 2, από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003
καταργούνται οι οδηγίες 92/81/ΕΟΚ και 92/82/ΕΟΚ.

Άρθρο 31

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την µέρα της δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 32

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 27 Οκτωβρίου 2003.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. MATTEOLI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας Α. — Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα καύσιµα κινητήρων

1η Ιανουαρίου 2004 1η Ιανουαρίου 2010

Μολυβδούχος βενζίνη
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 11 31, 2710 11 51 και 2710 11 59

421 421

Αµόλυβδη βενζίνη
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 και
2710 11 49

359 359

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 19 41 έως 2710 19 49

302 330

Κηροζίνη
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 19 21 και 2710 19 25

302 330

Υγραέριο
(ευρώ ανά 1 000 kg)

Κωδικός ΣΟ 2711 12 11 έως 2711 19 00

125 125

Φυσικό αέριο
(ευρώ ανά gigajoule µεικτή θερµογόνος δύναµη)

Κωδικός ΣΟ 2711 11 00 και 2711 21 00

2,6 2,6

Πίνακας Β. — Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα καύσιµα κινητήρων που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό του
άρθρου 8 παράγραφος 2

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 19 41 έως 2710 19 49

21

Κηροζίνη
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 19 21 και 2710 19 25

21

Υγραέριο
(ευρώ ανά 1 000 kg)

Κωδικός ΣΟ 2711 12 11 έως 2711 19 00

41

Φυσικό αέριο
(ευρώ ανά gigajoule µεικτή θερµογόνος δύναµη)

Κωδικός ΣΟ 2711 11 00 και 2711 21 00

0,3
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Πίνακας Γ. — Ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίµων θέρµανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας

Επιχειρηµατική χρήση Μη επιχειρηµατική χρήση

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 19 41 έως 2710 19 49

21 21

Βαρύ πετρέλαιο
(ευρώ ανά 1 000 kg)

Κωδικός ΣΟ 2710 19 61 έως 2710 19 69

15 15

Κηροζίνη
(ευρώ ανά 1 000 λίτρα)

Κωδικός ΣΟ 2710 19 21 και 2710 19 25

0 0

Υγραέριο
(ευρώ ανά 1 000 kg)

Κωδικός ΣΟ 2711 12 11 έως 2711 19 00

0 0

Φυσικό αέριο
(ευρώ ανά gigajoule µεικτή θερµογόνος δύναµη)

Κωδικός ΣΟ 2711 11 00 και 2711 21 00

0,15 0,3

Άνθρακας και οπτάνθρακας
(ευρώ ανά gigajoule)

Κωδικός ΣΟ 2701, 2702 και 2704

0,15 0,3

Ηλεκτρική ενέργεια
(ευρώ ανά MWh)

Κωδικός ΣΟ 2716

0,5 1,0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μειωµένοι φορολογικοί συντελεστές και απαλλαγές από τη φορολογία αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18
παράγραφος 1

1. ΒΕΛΓΙΟ:

— για το υγραέριο, το φυσικό αέριο και το µεθάνιο,

— για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για την αεροπλοΐα, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρού-
σας οδηγίας,

— για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής,

— για µείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα βαρέα πετρέλαια, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση καυ-
σίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Η µείωση αυτή συνδέεται συγκεκριµένα µε την περιεκτικότητα σε θείο και σε
καµιά περίπτωση δεν µπορεί ο µειωµένος συντελεστής να είναι µικρότερος από 6,5 ευρώ ανά τόνο,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε φόρο,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αµόλυβδη βενζίνη µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε θείο (50 ppm) και σε αρωµατικές ουσίες (35 %),

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ντίζελ µε χαµηλή περιεκτικότητα
σε θείο (50 ppm).

2. ∆ΑΝΙΑ:

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, από την 1η Φεβρουαρίου 2002 µέχρι
τις 31 Ιανουαρίου 2008, για το µαζούτ και το πετρέλαιο θέρµανσης που χρησιµοποιούνται από ενεργειοβόρες επι-
χειρήσεις για την παραγωγή θερµότητας και θερµού νερού. Το µέγιστο ποσό της επιτρεπόµενης διαφοροποίησης του
ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι 0,0095 ευρώ/kg για το µαζούτ και 0,008 ευρώ/l για το πετρέλαιο θέρµανσης. Οι
µειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε
προς τους κατώτατους συντελεστές,

— για την µείωση του φορολογικού συντελεστή στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης προς ενθάρρυνση της χρήσης καυσίµων
φιλικότερων προς το περιβάλλον εφόσον τα κίνητρα αυτά συνδέονται µε καθιερωµένα τεχνικά χαρακτηριστικά, συµπερι-
λαµβανοµένου του ειδικού βάρους, του σηµείου απόσταξης, του δείκτη κετανίου και του καταλόγου, υπό τον όρο ότι
η µείωση αυτή είναι σύµφωνη µε τις υποχρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης µεταξύ της βενζίνης που διανέµουν τα
πρατήρια βενζίνης τα οποία είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα επιστροφής των αναθυµιάσεων βενζίνης και της βενζίνης που
διανέµεται από άλλα πρατήρια βενζίνης, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υπο-
χρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τους ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, υπό τον όρο ότι οι διαφο-
ροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα
φορολογίας που προβλέπει το άρθρο 7,

— για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, υπό
τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως
µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπει το άρθρο 7,

— για µερική επιστροφή στον εµπορικό τοµέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι φόροι αυτοί συµφωνούν µε την κοινοτική νοµο-
θεσία και ότι το ποσό του καταβαλλόµενου και µη επιστρεφόµενου φόρου τηρεί πάντοτε τους ελάχιστους συντελεστές
του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του τέλους ελέγχου επί των πετρελαιοειδών, που προβλέπονται στην κοινοτική
νοµοθεσία,

— για την αεροπλοα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας,

— για την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, ύψους 0,03 DKK ανά λίτρο, στη βενζίνη που
πωλείται σε πρατήρια βενζίνης που πληρούν αυστηρότερα πρότυπα εξοπλισµού και λειτουργίας τα οποία αποσκοπούν
στη µείωση της διαρροής µεθυλτριτοβουτυλαιθέρων στα υπόγεια ύδατα, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντε-
λεστές είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως µε τους ελάχιστους συντελεστές
του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιµα µε ανώτατη περιεκτι-
κότητα σε θείο 10 ppm από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005,

— για τη χρήση απόβλητων αερίων υδρογονανθράκων ως καυσίµων θέρµανσης,
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— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή που χρησιµοποιούν
ως καύσιµο τα οχήµατα των τοπικών δηµοσίων συγκοινωνιών, εφόσον αυτό συµβιβάζεται µε τις υποχρεώσεις που ορίζει
η οδηγία 92/82/ΕΟΚ,

— για τα δείγµατα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για αναλύσεις, δοκιµές στην παραγωγή ή για άλλους επιστηµονι-
κούς σκοπούς,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα θέρµανσης, που χρησιµο-
ποιούνται από τις µεταποιητικές βιοµηχανίες, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις
υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

4. ΕΛΛΑ∆Α:

— για χρήση από τις εθνικές ένοπλες δυνάµεις,

— για την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των πετρελαιοειδών, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως
καύσιµα στα επίσηµα οχήµατα του Υπουργείου Προεδρίας και της εθνικής αστυνοµίας,

— για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων φορολογικών συντελεστών για την αµόλυβδη βενζίνη ώστε να εµφαίνονται οι
διάφορες περιβαλλοντικές κατηγορίες, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υπο-
χρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπει το άρθρο 7,

— για το υγραέριο (GPL) και το µεθάνιο που χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικούς σκοπούς.

5. ΙΣΠΑΝΙΑ:

— για το υγραέριο (GPL) που χρησιµοποιείται ως καύσιµο στα οχήµατα που προορίζονται για τις τοπικές δηµόσιες συ-
γκοινωνίες,

— για το υγραέριο (GPL) που χρησιµοποιείται ως καύσιµο στα ταξί,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων φορολογικών συντελεστών για την αµόλυβδη βενζίνη ώστε να εµφαίνονται οι
διάφορες περιβαλλοντικές κατηγορίες, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υπο-
χρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπει το άρθρο 7,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

6. ΓΑΛΛΙΑ:

— για τους διαφοροποιηµένους φορολογικούς συντελεστές για το πετρέλαιο ντίζελ που χρησιµοποιούν τα εµπορικά
οχήµατα, έως την 1η Ιανουαρίου 2005, οι οποίοι δεν µπορούν να είναι κατώτεροι των 380 ευρώ ανά 1000 l, από 1ης
Μαρτίου 2003,

— στο πλαίσιο ορισµένων πολιτικών, οι οποίες σκοπό έχουν να συνδράµουν τις περιοχές που αντιµετωπίζουν πρόβληµα
µείωσης του πληθυσµού,

— για κατανάλωση στη νήσο Κορσική, υπό τον όρο ότι οι µειωµένοι συντελεστές τηρούν πάντοτε τους ελάχιστους συντε-
λεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών, που προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης σε νέο καύσιµο που αποτελείται από
υδάτινο και αντιψυκτικό γαλάκτωµα/γαλάκτωµα ντίζελ σταθεροποιηµένο µε τασιενεργούς παράγοντες, υπό τον όρο ότι
οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και ιδίως µε
τους ελάχιστους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αµόλυβδη βενζίνη σούπερ που
περιέχει πρόσθετο µε βάση το κάλιο το οποίο βελτιώνει την αντοχή των βαλβίδων (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο που
επιτρέπει τη λήψη καυσίµου αντίστοιχης ποιότητας),

— για τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται στα ταξί, εντός των ορίων ετήσιας ποσόστωσης,

— για απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα αέρια που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο στις δηµόσιες συγκοινω-
νίες, εντός των ορίων ετήσιας ποσόστωσης,

— για απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα αέρια που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα σε αεριοκίνητα
οχήµατα αποκοµιδής απορριµµάτων,

— για την εφαρµογή µειωµένων φορολογικών συντελεστών στο βαρύ πετρέλαιο, προς ενθάρρυνση της χρήσης καυσίµων
φιλικότερων προς το περιβάλλον· η µείωση αυτή συνδέεται ειδικά µε την περιεκτικότητα σε θείο ο δε φόρος που
επιβάλλεται στο βαρύ πετρέλαιο πρέπει να αντιστοιχεί στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για το βαρύ πετρέλαιο
που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία,

— για απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα βαρέα πετρέλαια που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο, για την
παραγωγή αλουµίνας στην περιφέρεια Gardanne,

— για την αεροπλοα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας,

— για την παράδοση βενζίνης στη ναυσιπλοα αναψυχής, στα λιµάνια της Κορσικής,
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— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή, τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης,

— για τοπικά δηµόσια οχήµατα µεταφοράς επιβατών µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005,

— για τη χορήγηση αδειών για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο µείγµα καυ-
σίµου «βενζίνη/παράγωγα αιθυλικής αλκοόλης µε αλκοολική συνιστώσα γεωργικής προέλευσης» και για την εφαρµογή
διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο µείγµα καυσίµου «ντίζελ/εστέρες φυτικών ελαίων». Για
να επιτραπεί µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των µειγµάτων που περιέχουν εστέρες φυτικών ελαίων και παρά-
γωγα αιθυλικής αλκοόλης, τα οποία χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, οι γαλλικές
αρχές πρέπει να χορηγήσουν τις απαιτούµενες άδειες στις ενδιαφερόµενες µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµου µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο. Η άδεια ισχύει για έξι το πολύ έτη από την ηµεροµηνία χορήγησής της. Η µείωση
που αναφέρεται στην άδεια µπορεί να εφαρµόζεται µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 µέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας. Οι
µειώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης δεν υπερβαίνουν τα 35,06 ευρώ/hl ή τα 396,64 ευρώ/t για τους εστέρες
φυτικών ελαίων και τα 50,23 ευρώ/hl ή τα 297,35 ευρώ/t για τα παράγωγα αιθυλικής αλκοόλης που χρησιµοποιούνται
στα προαναφερόµενα µείγµατα. Οι µειώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης προσαρµόζονται για να ληφθούν υπόψη οι
µεταβολές της τιµής των πρώτων υλών, ώστε να αποφευχθεί υπεραντιστάθµιση του επιπλέον κόστους παραγωγής των
καυσίµων αυτών. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 1997, λήγει δε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003,

— για τη χορήγηση αδειών για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο µείγµα
«οικιακό θερµαντικό καύσιµο/εστέρες φυτικών ελαίων». Για να επιτραπεί µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί
των µειγµάτων που περιέχουν εστέρες φυτικών ελαίων και χρησιµοποιούνται ως καύσιµο κατά την έννοια της παρούσας
οδηγίας, οι γαλλικές αρχές πρέπει να χορηγήσουν τις απαιτούµενες άδειες στις ενδιαφερόµενες µονάδες παραγωγής βιο-
καυσίµου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο. Οι άδειες θα ισχύουν για έξι το πολύ έτη από την ηµεροµηνία
χορήγησής τους. Η µείωση που αναφέρεται στην άδεια µπορεί να εφαρµόζεται µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 µέχρι τη
λήξη ισχύος της άδειας, αλλά δεν είναι ανανεώσιµη. Οι µειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης δεν υπερβαίνουν τα
35,06 ευρώ/hl ή τα 396,64 ευρώ/t για τους εστέρες φυτικών ελαίων που χρησιµοποιούνται στα προαναφερόµενα µείγ-
µατα. Οι µειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης προσαρµόζονται για να ληφθούν υπόψη οι µεταβολές της τιµής
των πρώτων υλών, ώστε να αποφευχθεί υπεραντιστάθµιση του επιπλέον κόστους παραγωγής των καυσίµων αυτών. Η
παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 1997, λήγει δε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

7. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ:

— για το υγραέριο (GPL), το φυσικό αέριο και το µεθάνιο που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κινητήρων,

— για τα οχήµατα µε κινητήρα που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,

— για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων φορολογικών συντελεστών για την αµόλυβδη βενζίνη ώστε να αντικατοπτρίζονται
οι διάφορες περιβαλλοντικές κατηγορίες, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υπο-
χρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπει το άρθρο 7,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ντίζελ µε χαµηλή περιεκτικότητα
σε θείο,

— για την παραγωγή αλουµίνας στην περιφέρεια Shannon,

— για την αεροπλοα, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρού-
σας οδηγίας,

— για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης,

8. ΙΤΑΛΙΑ:

— για διαφοροποιηµένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα µείγµατα που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα
κινητήρων και περιέχουν 5 % ή 25 % βιοντίζελ µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004. Η µείωση δεν επιτρέπεται να είναι µεγα-
λύτερη από το ποσό του καταβλητέου ειδικού φόρου κατανάλωσης για τον όγκο βιοκαυσίµων που περιέχονται στα
προϊόντα που είναι επιλέξιµα για τη µείωση. Η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προσαρµόζεται για να ληφθούν
υπόψη οι µεταβολές της τιµής των πρώτων υλών, ώστε να αποφευχθεί υπεραντιστάθµιση του επιπλέον κόστους παρα-
γωγής βιοκαυσίµων,

— για το µειωµένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο ντίζελ που χρησιµοποιούν επιχειρήσεις
οδικών µεταφορών, έως την 1η Ιανουαρίου 2005, οι οποίοι δεν µπορούν να είναι κατώτεροι των 370 ευρώ ανά
1 000 l από 1ης Ιανουαρίου 2004,

— για τους απόβλητους αέριους υδρογονάνθρακες που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα,

— για µειωµένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο υδάτινο γαλάκτωµα ντίζελ και στο υδάτινο γαλάκτωµα
βαρέων πετρελαίων από 1ης Οκτωβρίου 2000 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005, υπό τον όρο ότι ο µειωµένος συντελεστής
είναι σύµφωνος µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και ιδίως µε τους ελάχιστους συντελεστές του
ειδικού φόρου κατανάλωσης,
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— για το µεθάνιο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο σε οχήµατα µε κινητήρα,

— για τις εθνικές ένοπλες δυνάµεις,

— για τα ασθενοφόρα,

— για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για τα καύσιµα που χρησιµοποιούν τα ταξί,

— σε ορισµένες ιδιαίτερα µειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές, για τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλ-
λεται στα οικιακά καύσιµα και στο υγραέριο (GPL), που χρησιµοποιούνται για θέρµανση και διανέµονται µέσω των
τοπικών δικτύων, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα
οδηγία και ιδίως µε τους ελάχιστους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

— για την κατανάλωση στις περιφέρειες Val d'Aosta και Gorizia,

— για τη µείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στη βενζίνη που καταναλίσκεται στην περιοχή Friuli-Venezia Giulia,
υπό τον όρο ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και ιδίως
µε τους ελάχιστους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

— για τη µείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή που καταναλίσκονται στις περιφέρειες Udine και
Trieste, υπό τον όρον ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα
οδηγία,

— για απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα για την
παραγωγή αλουµίνας στη Σαρδηνία,

— για τη µείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο µαζούτ, που προορίζεται για την παραγωγή ατµού, και στο πετρέ-
λαιο εσωτερικής καύσης, που χρησιµοποιείται σε καµίνους ξήρανσης και «ενεργοποίησης» µοριακών κόσκινων στην
περιφέρεια της Καλαβρίας, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην
παρούσα οδηγία,

— για την αεροπλοα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµα, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

9. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:

— για το υγραέριο (GPL), το φυσικό αέριο και το µεθάνιο,

— για τα οχήµατα των τοπικών δηµοσίων συγκοινωνιών,

— για µείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα βαρέα πετρέλαια, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η
χρήση καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον· η µείωση αυτή συνδέεται ειδικά µε την περιεκτικότητα σε θείο και σε
καµιά περίπτωση δεν µπορεί ο µειωµένος συντελεστής να είναι µικρότερος από 6,5 ευρώ ανά τόνο,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

10. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ:

— για το υγραέριο, το φυσικό αέριο και το µεθάνιο,

— για δείγµατα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για αναλύσεις, δοκιµές στην παραγωγή ή για
άλλους επιστηµονικούς σκοπούς,

— για χρήση από τις εθνικές ένοπλες δυνάµεις,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο υγραέριο (GPL), που χρησιµο-
ποιείται ως καύσιµο στις δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο υγραέριο (GPL), που χρησιµο-
ποιείται ως καύσιµο από οχήµατα αποκοµιδής απορριµµάτων, εκκένωσης αποχετευτικών συστηµάτων και καθαρισµού
των οδών,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης µε
χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο (50 ppm) έως την 31η ∆εκεµβρίου 2004,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένου συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την βενζίνη µε χαµηλή περιεκτι-
κότητα σε θείο (50 ppm) έως την 31η ∆εκεµβρίου 2004.
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11. ΑΥΣΤΡΙΑ:

— για το φυσικό αέριο και το µεθάνιο,

— για το υγραέριο, που χρησιµοποιείται ως καύσιµο από οχήµατα που προορίζονται για τις τοπικές δηµόσιες συγκοινω-
νίες,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

12. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων φορολογικών συντελεστών για την αµόλυβδη βενζίνη ώστε να εµφαίνονται οι
διάφορες περιβαλλοντικές κατηγορίες, υπό τον όρον ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υπο-
χρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπει το άρθρο 7,

— για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του υγραερίου (GPL), του φυσικού αερίου και του µεθανίου που
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για µείωση του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο που καταναλίσκεται στην αυτόνοµη περιφέρεια
της Μαδέρας η µείωση αυτή δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη από το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η µεταφορά
του πετρελαίου στην περιφέρεια αυτή,

— για την µείωση του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο βαρύ πετρέλαιο, προς ενθάρρυνση της χρήσης καυ-
σίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον η µείωση αυτή συνδέεται ειδικά µε την περιεκτικότητα σε θείο ο δε φόρος που
επιβάλλεται στο βαρύ πετρέλαιο πρέπει να αντιστοιχεί στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για το βαρύ πετρέλαιο
που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία,

— για την αεροπλοα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή, τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

13. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ:

— για το φυσικό αέριο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο,

— για απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο µεθάνιο και στο υγραέριο (GPL), για οποιαδήποτε χρήση,

— για τη µείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και στο πετρέλαιο
θέρµανσης, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα
οδηγία, και ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 9,

— για τη µείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ανασχηµατισµένη αµόλυβδη βενζίνη και στη
βενζίνη µε µόλυβδο, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην
παρούσα οδηγία, και ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπονται στο άρθρο 7,

— για την αεροπλοα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας,

— για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή, τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

14. ΣΟΥΗ∆ΙΑ:

— για µειωµένους φορολογικούς συντελεστές για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης σύµφωνα µε περιβαλλοντικές ταξινοµή-
σεις,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων φορολογικών συντελεστών για την αµόλυβδη βενζίνη ώστε να εµφαίνονται οι
διάφορες περιβαλλοντικές κατηγορίες, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υπο-
χρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τους ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων φορολογικών συντελεστών για την αλκυλική βενζίνη για δίχρονους κινητήρες, έως
την 30ή Ιουνίου 2008, υπό τον όρο ότι ο συνολικός επιβαλλόµενος ειδικός φόρος κατανάλωσης συµµορφώνεται προς
τους όρους της παρούσας οδηγίας,
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— για απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο βιολογικά παραγόµενο µεθάνιο και σε άλλα απόβλητα αέρια,

— για τη µείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα πετρελαιοειδή που χρησιµοποιούνται για βιοµη-
χανικούς σκοπούς, εφόσον οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα
οδηγία,

— για µείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή που χρησιµοποιούνται για βιοµηχανι-
κούς σκοπούς, µε την εφαρµογή συντελεστή ο οποίος είναι χαµηλότερος από τον κανονικό συντελεστή και µε την εφαρ-
µογή µειωµένου συντελεστή για ενεργειοβόρους επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και δεν συνεπάγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού,

— για την αεροπλοΐα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας
οδηγίας.

15. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

— για διαφοροποιηµένους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα οδικά καύσιµα που περιέχουν βιοντίζελ
και για το βιοντίζελ που χρησιµοποιείται ως καθαρό οδικό καύσιµο, έως την 31η Μαρτίου 2007. Πρέπει να τηρούνται
οι κοινοτικοί συντελεστές και να µην υπάρχει υπεραντιστάθµιση για το πρόσθετο κόστος παραγωγής βιοκαυσίµων,

— για το υγραέριο (GPL), το φυσικό αέριο και το µεθάνιο που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κινητήρων,

— για την µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης προς ενθάρρυνση της χρήσης καυ-
σίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων φορολογικών συντελεστών για την αµόλυβδη βενζίνη ώστε να εµφαίνονται οι
διάφορες περιβαλλοντικές κατηγορίες, υπό τον όρο ότι οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές είναι σύµφωνοι µε τις υποχ-
ρεώσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως µε τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπει το άρθρο 7,

— για τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες,

— για την εφαρµογή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στο υδάτινο γαλάκτωµα/γαλάκτωµα
ντίζελ, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σύµφωνοι µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία
και ιδίως µε τους ελάχιστους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

— για την αεροπλοΐα, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρού-
σας οδηγίας,

— για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής,

— για τα χρησιµοποιηµένα πετρελαιοειδή τα οποία επαναχρησιµοποιούνται ως καύσιµο, είτε απευθείας µετά την ανάκτηση
είτε µετά από διαδικασία ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών, και εφόσον η επαναχρησιµοποίηση υπό-
κειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
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