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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008714/2011 
προς την Επιτροπή 
Άξζξν 117 ηνπ Καλνληζκνύ 
Nikolaos Chountis (GUE/NGL) 

Θέκα: Φνξνιόγεζε αθηλήησλ κέζσ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

Τν ειιεληθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ απνθάζηζε λα θνξνινγήζεη θάζε ειεθηξνδνηεκέλν αθίλεην κέζσ 
ησλ ινγαξηαζκώλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λα επηβάιιεη ζηνπο παξόρνπο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο λα 
δηαθόςνπλ ηε ζύλδεζε αλ δελ θαηαβιεζεί ν θόξνο, επηζείνληαο κάιηζηα πξόζηηκα θαη ζηνπο παξόρνπο 
αλ δελ ην πξάμνπλ. 

Με δεδνκέλν όηη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΕΗ, ήδε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο απμήζεθαλ θαηά 35% νη απιήξσηνη ινγαξηαζκνί ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ελώ 150.000 
ειεθηξνδνηήζεηο είλαη ζην θόθθηλν γηα δηαθνπή ηεο ειεθηξνδόηεζεο, εξσηάηαη ε Επηηξνπή: 

1. Μπνξεί ε θπβέξλεζε ελόο θξάηνπο κέινπο λα επηβάιιεη ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο λα εηζπξάηηνπλ θξαηηθνύο θόξνπο, πνιύ πεξηζζόηεξν πνπ θάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη 
από ηε ζύκβαζε αδεηνδόηεζεο ησλ παξόρσλ; 

2. Έρεη δηθαίσκα ην θξάηνο λα επηβάιιεη ζηνπο παξόρνπο λα δηαθόςνπλ ηελ παξνρή ζε εθείλνπο ηνπο 
θαηαλαισηέο πνπ δελ θαηαβάιινπλ ην δηεθδηθνύκελν θόξν; Είλαη απηό ζπκβαηό κε ηελ νδεγία 
2009/72/ΕΚ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 7, πνπ νξίδεη πσο «θάζε θξάηνο 
νξίδεη ηελ έλλνηα ησλ επάισησλ θαηαλαισηώλ, όπνπ κπνξεί λα γίλεηαη κλεία ζηελ ελεξγεηαθή 
θηώρεηα θαζώο θαη κεηαμύ άιισλ ζηελ απαγόξεπζε δηαθνπήο ζύλδεζεο ηέηνησλ θαηαλαισηώλ ζε 
θξίζηκεο πεξηόδνπο»; 

3. Μπνξεί έλα θξάηνο λα επηβάιιεη ζε παξόρνπο ππεξεζηώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηαλαισηέο, 

νπζηαζηηθά λα αιιάμνπλ ηνπο όξνπο ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο θαη λα παξέκβεη ζε απηήλ ζέηνληαο 
σο όξν γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηελ θαηαβνιή θόξνπ ππέξ ηνπ θξάηνπο 
γηα ην αθίλεην πνπ ειεθηξνδνηείηαη; Έρνπλ δηθαίσκα νη ελώζεηο θαηαλαισηώλ λα πξνζθύγνπλ θαηά 
κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο βάζεη ηεο νδεγίαο 93/13/ΕΟΚ ζρεηηθά κε ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ησλ 
ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε θαηαλαισηέο, αθνύ θαηαρξεζηηθή ξήηξα είλαη «ξήηξα ζύκβαζεο 
πνπ δελ απεηέιεζε αληηθείκελν αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο»; 
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1. Ο νξηζκόο ησλ αξρώλ πνπ είλαη αξκόδηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ θόξσλ ελαπόθεηηαη ζηα θξάηε κέιε 
θαη δελ θαιύπηεηαη από ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ. Καηαξρήλ, ηα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ θόξσλ θαη ηηο εηαηξίεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Είλαη 
γεγνλόο όηη ε ηαθηηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα βαζκό ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρώξεο. 

 
2. Τν Αμηόηηκν Μέινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ εξσηά επίζεο θαηά πόζνλ ην επίκαρν ειιεληθό κέηξν είλαη 
ζύκθσλν κε ην ελσζηαθό δίθαην θαη κε πνην ηξόπν ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ νη ζπγθεθξηκέλεο 
νδεγίεο ηεο ΕΕ ζηελ πεξίπησζε απηή. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε γξαπηή εξώηεζε δελ είλαη 
αξθεηά ιεπηνκεξείο γηα λα αμηνινγεζεί ην ζπκβαηό ηνπ εζληθνύ κέηξνπ κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο 2009/72/ΕΚ1 (ε νδεγία) ή γηα λα θξηζεί θαηά πόζνλ εθαξκόδεηαη ε νδεγία 93/13/ΕΚ2. 
Καηαξρήλ, ζπκβαηηθέο ξήηξεο πνπ απερνύλ λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ 

δελ ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/13/ΕΚ (άξζξν 1 παξάγξαθνο 2). Ωζηόζν, ηα θξάηε κέιε 
κπνξνύλ λα επηβάιινπλ εηδηθνύο όξνπο γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε δηθή ηνπο επηθξάηεηα, 
εθόζνλ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκόξθσζε κε ην ζύλνιν ηεο ζρεηηθήο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νδεγίαο 2009/72/ΕΚ θαη ησλ δηαηάμεσλ απηήο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία 
ησλ θαηαλαισηώλ (άξζξν 3 θαη παξάξηεκα Ι), ηα δηθαηώκαηα ησλ επάισησλ θαηαλαισηώλ (άξζξν 3 
παξάγξαθνη 7 θαη 8) θαη ηελ θαζνιηθή ππεξεζία (άξζξν 3 παξάγξαθνο 3). Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 
θαζνιηθή ππεξεζία γελλνύλ ζαθή ππνρξέσζε ησλ θξαηώλ κειώλ θαη παξέρνπλ ζηνπο νηθηαθνύο 
θαηαλαισηέο ην δηθαίσκα λα πξνκεζεύνληαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η νδεγία δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ λα 

εμαξηνύλ ην δηθαίσκα απηό από ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ή ησλ κεκνλσκέλσλ κειώλ ηνπ όζνλ 
αθνξά ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. Ωο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ θαηαλαισηώλ, ε 
νδεγία ππνρξεώλεη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ 
πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο επάισηνπο θαηαλαισηέο. Ωζηόζν, ε νδεγία παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηα θξάηε 
κέιε (αλ θαη ηα ππνρξεώλεη λα ην πξάμνπλ) λα νξίδνπλ απηά ηελ έλλνηα ησλ επάισησλ θαηαλαισηώλ. 
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