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LYHYT PERUSTELU

Kohti parempaa henkilöautojen verotusta

Neuvosto tunnusti henkilöautojen verotuksen ympäristöulottuvuuden jo vuonna 
1996 ”kolmantena pilarina” yhteisöjen strategiassa vähentää henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä, jotta vuodeksi 2010 asetettu tavoite 120 g hiilidioksidia/km kohden 
saavutettaisiin.

Hiilidioksidipäästöihin perustuvaa henkilöautojen verotuksen käyttöönottoa on nopeutettava, 
sillä liikennealan osuus ilmastonmuutoksesta kasvaa vakaasti ja EU:n taloudellista kehitystä 
haittaa erittäin epävakaa öljyn hinta. Liikenneala vastaa lähes 70 prosentista EU:n öljyn 
kulutuksesta, pelkkä henkilöautojen polttoaineen kauppataseen vaje on EU:ssa jopa 
85 miljardia euroa vuodessa; polttoaineen käytön vähentäminen henkilöautojen 
polttoainetehokkuutta parantamalla voi ohjata investointivirtoja Euroopan talouteen.

Lausunnon valmistelija vastustaa komission ehdotusta poistaa autojen rekisteröintivero: 
Ensinnäkin erilaisten kansallisten verotusjärjestelmien aiheuttamat ongelmat voidaan ratkaista 
ottamalla käyttöön palautusjärjestelmä, joka perustuu yhdenmukaistettuun 
arvonvähennykseen. Toiseksi komission tärkein peruste, että kyseiset verot haittaisivat 
sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailukykyä on huonosti perusteltu. Taustalla olevat 
vaikutusten arvioinnit perustuvat vaihtoehtoon, jossa menetetty rekisteröintiverojen tulo 
kompensoidaan tehokkaammalla autojen käytöllä tai polttoaineverolla, mikä johtaa päästöjen 
ja onnettomuuksien vähentymiseen. Siinä ei oteta huomioon realistisempaa ja taloudellisesti 
kestämätöntä vaihtoehtoa, että menetetyt verotulot kompensoidaan muiden verojen, kuten 
työn verotuksen, korotuksilla tai suuremmilla budjettivajeilla. Se, että valtiovarainministerit 
vastustavat rekisteröintiveron poistamista, näyttäisi todellakin vaarantavan koko ehdotuksen. 
Kolmanneksi rekisteröintiveron poistaminen olisi ympäristön kannalta selkeästi haitallista. 
Tuoreet Alankomaissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin 
perustuva rekisteröintivero ohjaa kuluttajan valintoja tehokkaammin kuin käyttöveron 
eriyttäminen.

Tarvitaan yhdenmukaisempaa ja tehokkaampaa lähestymistapaa, jossa yhdistyvät reilu 
kilpailu ja ympäristötavoitteet:

• Välineellä olisi edistettävä paljon vahvempaa kuin suhteellista hiilidioksidiin 
perustuvaa rekisteröintivero- sekä vuosittaisen käyttöveron järjestelmää. Vain tämä 
lähestymistapa hyödyttää ympäristöä. 

• Näkyvyyden parantamiseksi asiakkaan kannalta niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 
vastahakoisia ottamaan käyttöön rekisteröintiveron, olisi edes kannustettava 
harkitsemaan järjestelmää, jossa verotulot vuosittaisesta käyttöverosta vuosilta 1–3 tai 
jopa 1–5 olisi keskitettävä henkilöauton ostohetkeen.

• Hiilidioksiditekijän näkyvyyden parantamiseksi tämä direktiivi olisi myös yhdistettävä 
nykyiseen direktiiviin 1999/94 autojen hiilidioksidipäästöjä koskevista tiedoista.

• Tietyissä maissa yritysautot muodostavat 50 prosenttia uusien autojen myynnistä ja 
monissa tapauksissa työntekijä ei edes maksa polttoainekustannuksia. Siten 
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kuluttajalla ei ole ekologisia kannustimia. Tällä direktiivillä olisi siksi taattava se, että 
yritysautojen verotus perustuu hiilidioksidipäästöihin. Yhdistyneen kuningaskunnan 
yritysautojen verotusmalli on mielenkiintoinen ”hyvä käytäntö” tässä mielessä. 

• Direktiivi on otettava käyttöön pikaisesti – valmistelijan ehdotus on 1.1.2008. Siten 
järjestelmällä olisi jotain vaikutusta EU:n vuodelle 2010 asettaman tavoitteen, jonka 
mukaan EU:n uuden autokannan keskimääräinen päästö olisi 120 g hiilidioksidia/km, 
sekä Kioton pöytäkirjan ensimmäisen sitoumuskauden (2008–2012) tavoitteiden 
saavuttamiseen.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

Henkilöautoverotus voi olla tärkeä 
täydentävä väline ympäristötavoitteiden 
tukemisessa ja erityisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja 
siksi on aiheellista ottaa käyttöön 
hiilidioksidipäästöihin pohjautuva 
veroperuste rekisteröintiverojen ja 
vuotuisten käyttöverojen veroperustassa. 
Ehdotetut hiilidioksidipäästöihin pohjautuvat 
veroperusteet olisi yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden tekemien Kioton pöytäkirjan 
mukaisten sitoumuksien täyttämiseksi 
sisällytettävä henkilöautoverojen 
veroperustaan sitoumuskaudella 2008–2012. 
Koska yhteisön on saavutettava viimeistään 
vuoteen 2010 mennessä strateginen 
tavoitteensa vähentää henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä, on aiheellista soveltaa 
täysimääräisenä hiilidioksidipäästöihin 
pohjautuvaa veroperustetta 31 päivään 

Henkilöautoverotus voi olla tärkeä 
täydentävä väline ympäristötavoitteiden 
tukemisessa ja erityisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja 
siksi on aiheellista ottaa käyttöön 
hiilidioksidipäästöihin pohjautuva 
veroperuste rekisteröintiverojen ja 
vuotuisten käyttöverojen veroperustassa. 
Ehdotetut hiilidioksidipäästöihin pohjautuvat 
veroperusteet olisi yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden tekemien Kioton pöytäkirjan 
mukaisten sitoumuksien täyttämiseksi 
sisällytettävä henkilöautoverojen 
veroperustaan sitoumuskaudella 2008–2012. 
Koska yhteisön on saavutettava viimeistään 
vuoteen 2010 mennessä strateginen 
tavoitteensa vähentää henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä, on aiheellista soveltaa 
hiilidioksidipäästöihin pohjautuvaa 
vähimmäisveroperustetta 1 päivään 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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joulukuuta 2010 mennessä. tammikuuta 2008 mennessä.

Perustelu

Varhaisempi käyttöönottoajankohta on tarpeen, jotta ehdotuksella voidaan edistää vuodelle 
2010 asetetun tavoitteen saavuttamista sekä Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä 
sitoumuskaudella EU:lle asetettujen päästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Vaiheittainen lähestymistapa ei ole selkeä kuluttajien ja suuren yleisön 
kannalta, ja siksi valmistelija ehdottaa uudistuksen toteuttamista kerralla.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
tarjoamaan tuloverojärjestelmissään 
rinnakkaisia verokannustimia vähän 
polttoainetta kuluttaville yritysautoille.

Perustelu

Joissain jäsenvaltioissa yritysautot muodostavat jopa 50 prosenttia uusien autojen myynnistä. 
Yhdistyneen kuningaskunnan kokemukset osoittavat, että tämän markkinasegmentin eriytetty 
tuloverokohtelu voi olla erittäin tehokasta vähemmän polttoainetta kuluttavien henkilöautojen 
käyttöönoton lisäämisen kannalta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Tällainen verokannustin voisi olla
henkilöautoverojen eriyttäminen, joka 
perustuu kunkin yksittäisen auton 
grammamääräisiin hiilioksidipäästöihin 
kilometriä kohti.

(4) Tällainen verokannustin olisi 
henkilöautoverojen eriyttäminen, joka 
perustuu kunkin yksittäisen auton 
grammamääräisiin hiilioksidipäästöihin 
kilometriä kohti suhteellista jyrkemmässä 
asteikossa sen varmistamiseksi, että vähän 
hiilidioksidipäästöjä tuottavia ajoneuvoja 
koskevat kannustimet ovat vahvemmassa 
asemassa nykyiseen käytäntöön verrattuna.

Perustelu

Muuttaessaan verojärjestelmäänsä jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudistus täyttää 
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direktiivin tavoitteen eli vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4a) Kevyiden hyötyajoneuvojen, jotka 
tunnetaan myös N1-luokan ajoneuvoina tai 
pakettiautoina, hiilidioksidipäästöt ovat 
noin yksi kuudesosa henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöistä. Neuvoston 
direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY 
muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen 
kulutuksen mittaamisen osalta 11
päivänä helmikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/3/EY säädetään, että N1-
luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt 
olisi mitattava samalla menetelmällä kuin 
henkilöautojen päästöt, ja kyseisten 
ajoneuvojen olisi myös kuuluttava tämän 
direktiivin piiriin.
_____
1 EUVL L 49, 19.2.2004, s. 36.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 kappale

(5) On tarpeen sisämarkkinoiden 
pirstoutumisen välttämiseksi säätää, että 31 
päivään joulukuuta 2008 mennessä 
vähintään 25 prosenttia – ja 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä 50 prosenttia –
rekisteröintiverosta ja vuotuisesta 
käyttöverosta saatavista 
kokonaisverotuloista pitäisi pohjautua 
hiilidioksidiperusteeseen.

(5) On tarpeen sisämarkkinoiden 
pirstoutumisen välttämiseksi säätää, että 
1 päivään tammikuuta 2008 mennessä 
vähintään 75 prosenttia rekisteröintiverosta 
ja vuotuisesta käyttöverosta saatavista 
kokonaisverotuloista pitäisi pohjautua 
hiilidioksidiperusteeseen.

Perustelu

Katso johdanto-osan 1 kappaleen perustelu. Tehokkuuden takia hiilidioksidiperusteen 
osuuden olisi oltava vähintään 75 prosenttia rekisteröintiverosta ja vuosittaisesta 
käyttöverosta.
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5a) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
myötä tapahtuva verotuksen eriyttäminen 
olisi otettava huomioon, kun tarkistetaan 
kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien 
henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä 
polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä 
koskevia tietoja 13 päivänä joulukuuta 
1999 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 1999/94/EY, jotta 
varmistetaan se, että tulevat autonomistajat 
saavat yhdenmukaista tietoa.
___
1 EUVL L 12, 18.1.2000, s. 16.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Harjoittaakseen oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen monet Euroopan kansalaiset 
käyttävät autojaan liikkuakseen tilapäisesti 
tai pysyvästi yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. 
Henkilöautojen verotusjärjestelmien 
moninaisuus vaikuttaa huomattavan 
kielteisesti Euroopan kansalaisten1 ja 
autoteollisuuden mahdollisuuksiin nauttia 
sisämarkkinoiden suomista eduista.
Erityisesti rekisteröintiverot aiheuttavat
korkeita kustannuksia kuluttajille, tuovat 
merkittäviä eroja verottomiin hintoihin, 
pirstovat henkilöautomarkkinoita ja 
vaikuttavat kielteisesti rajat ylittävään 
kauppaan.

(7) Harjoittaakseen oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen monet Euroopan kansalaiset 
käyttävät autojaan liikkuakseen tilapäisesti 
tai pysyvästi yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. 
Erot rekisteröintiveroissa voivat aiheuttaa 
kaksinkertaista verotusta kuluttajille, jotka 
liikkuvat jäsenvaltiosta toiseen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden eritasoisten rekisteröintiverojen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan 
  

1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 16.6.2005 asiaa C-138/2004 koskevan tuomion, jonka mukaan 
rekisteröintiverot voivat muodostaa esteen vapaalle liikkuvuudelle erityisesti niiden tason ja niitä koskevien 
muodollisuuksien vuoksi.
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käsitellä palautusjärjestelmällä.  Tällaisten verojen kieltäminen EU-tasolla olisi täysin 
kohtuutonta.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Rekisteröintiverot ovat esteenä 
Lissabonin strategian tavoitteille ja 
Euroopan autoteollisuuden kilpailukyvyn 
parantamiselle ja tästä syystä ne olisi 
asteittain poistettava seuraavien 5–10 
vuoden aikana. Siirtymäkausi antaa 
jäsenvaltioille, joissa peritään 
rekisteröintiveroa, mahdollisuuden 
sopeuttaa henkilöautojen 
verotusjärjestelmäänsä ja ottaa huomioon 
kansallisten automarkkinoidensa 
erityispiirteet. Rekisteröintiverojen 
poistamisesta aiheutuva verotulojen 
pieneneminen voidaan kattaa vuotuisesta 
käyttöverosta saatavien verotulojen 
samanaikaisella kasvattamisella ja 
tarvittaessa muilla verotuksellisilla 
toimenpiteillä neuvoston direktiivin 
2003/96/EY mukaisesti, jotta 
kokonaisverotus säilyisi muuttumattomana.

(8) Rekisteröintiverot, joita sovelletaan 
ostohetkellä, ovat tehokkain väline 
tehokkaampien, puhtaampien ja 
turvallisempien autojen oston 
edistämiseksi. Jäsenvaltiot ovat 
saavuttaneet myönteisiä tuloksia 
soveltamalla eriytettyjä rekisteröintiveroja 
ajoneuvojen ympäristöystävällisempien 
tekniikoiden varhaisen käyttöönoton 
kannustamiseksi, ja tätä käytäntöä olisi 
edelleen kannustettava ja harkittava myös 
EU-tasolla.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 10 kappale

(10) On suotavaa, että rekisteröintiveron ja 
vuotuisen käyttöveron palautusjärjestelmät 
otetaan käyttöön viipymättä, jotta vältetään 
vääristymät ja eroavuudet henkilöautojen 
verotuskohtelussa.

(10) On suotavaa, että rekisteröintiveron ja 
vuotuisen käyttöveron palautusjärjestelmät 
otetaan käyttöön viipymättä, jotta vältetään 
vääristymät ja eroavuudet henkilöautojen 
verotuskohtelussa. Rekisteröintiveroihin 
liittyviä kustannuksia olisi vähennettävä 
perustamalla kaiken kattavia online-
ratkaisuja autojen rekisteröintiverojen 
laskemiseksi, korvaamiseksi ja 
maksamiseksi liikuttaessa yhdestä 
jäsenvaltiosta toiseen.



PA\581896FI.doc 9/14 PE 362.840v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 10
1 artiklan 2 kohta

Siinä säädetään myös rekisteröintiveron 
poistamisesta ja järjestelmästä perittyjen 
rekisteröintiverojen palauttamiseksi tietyissä 
tapauksissa.

Siinä säädetään myös järjestelmästä 
perittyjen rekisteröintiverojen 
palauttamiseksi tietyissä tapauksissa.

Perustelu

Jäsenvaltioiden eritasoisten rekisteröintiverojen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan 
käsitellä palautusjärjestelmällä.  Tällaisten verojen kieltäminen EU-tasolla olisi täysin 
kohtuutonta.

Tarkistus 11
2 artikla

Tässä direktiivissä ’henkilöautolla’ 
tarkoitetaan M1-luokkaan kuuluvaa 
ajoneuvoa, sellaisena kuin se on määritelty 
neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteen II 
A kohdassa.

Tässä direktiivissä ’henkilöautolla’ 
tarkoitetaan M1 ja N1-luokkaan kuuluvaa 
ajoneuvoa, sellaisena kuin se on määritelty 
neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteen II 
A kohdassa.

Perustelu

Kevyiden hyötyajoneuvojen, jotka tunnetaan myös N1-luokan ajoneuvoina tai pakettiautoina, 
hiilidioksidipäästöt ovat noin yksi kuudesosa henkilöautojen hiilidioksidipäästöistä. 
Direktiivissä 2004/3 säädetään, että N1-luokan ajoneuvojen päästöt olisi mitattava samalla 
menetelmällä kuin henkilöautojen päästöt. Siitä syystä tämän direktiivin soveltamisala olisi 
ulotettava N1-luokan ajoneuvoihin.

Tarkistus 12
4 artikla

Vuotuisten käyttöverojen laskemista varten 
sovelletaan veron eriyttämistä, jonka 
perustana on kunkin yksittäisen 
henkilöauton hiilidioksidipäästöjen 
grammamäärä kilometriä kohti.

Vuotuisten käyttöverojen laskemista varten 
sovelletaan veron eriyttämistä, jonka 
perustana on kunkin yksittäisen 
henkilöauton hiilidioksidipäästöjen 
grammamäärä kilometriä kohti suhteellista 
jyrkemmässä asteikossa. Jäsenvaltioiden on
varmistettava, että tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa kaikki vuosittaiseen 
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käyttöveroon tehtävät muutokset 
tehokkaalla tavalla suosivat vähän 
polttoainetta kuluttavia ajoneuvoja.

Perustelu

Muuttaessaan verojärjestelmäänsä jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudistus täyttää 
direktiivin tavoitteen eli vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus 13
5 artikla

1. Joulukuun 31 päivään 2008 mennessä 
hiilidioksidiperusteeseen pohjautuvien 
verotulojen osuuden on oltava vähintään 
kaksikymmentäviisi prosenttia vuotuisista 
käyttöveroista saatavista 
kokonaisverotuloista

Tammikuun 1 päivään 2008 mennessä 
hiilidioksidiperusteeseen pohjautuvien 
verotulojen osuuden on oltava vähintään 
seitsemänkymmentäviisi prosenttia 
vuotuisista käyttöveroista saatavista 
kokonaisverotuloista

2. Joulukuun 31 päivään 2010 mennessä 
hiilidioksidiperusteeseen pohjautuvien 
verotulojen osuuden on oltava vähintään 
viisikymmentä prosenttia vuotuisista 
käyttöveroista saatavista 
kokonaisverotuloista.

Perustelu

Varhaisempi käyttöönottoajankohta on tarpeen, jotta ehdotuksella voidaan edistää vuodelle 
2010 asetetun tavoitteen sekä Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä sitoumuskaudella EU:lle 
asetettujen päästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Vaiheittainen 
lähestymistapa ei ole selkeä kuluttajien ja suuren yleisön kannalta, ja siksi valmistelija 
ehdottaa uudistuksen toteuttamista kerralla.

Tarkistus 14
7 artikla

III LUKU Poistetaan.
REKISTERÖINTIVEROJEN 

POISTAMINEN
Käyttöönoton kieltäminen

7 artikla
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Jäsenvaltiot eivät saa […] päivästä 
[...]kuuta [...] alkaen ottaa käyttöön 
minkäänlaisia henkilöauton rekisteröintiin 
liittyviä veroja, joilla sallitaan auton käyttö 
yleisillä teillä ja joiden ominaispiirteet ovat 
samanlaiset tai samankaltaiset kuin 
liitteessä II lueteltujen verojen, 
jäljempänä ’rekisteröintivero’.

Perustelu

Jäsenvaltioiden eritasoisten rekisteröintiverojen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan 
käsitellä palautusjärjestelmällä.  Tällaisten verojen kieltäminen EU-tasolla olisi täysin 
kohtuutonta ja ympäristön kannalta haitallista.

Tarkistus 15
8 artikla

8 artikla Poistetaan.
Voimassapidon kieltäminen

Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä 
tammikuuta 2016 alkaen pitää voimassa 
rekisteröintiveroja.

Perustelu

Sama perustelu kuin valmistelijan tarkistuksessa 7 artiklaan.

Tarkistus 16
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

Rekisteröintiverojen maksuun ja 
palautukseen liittyvien kustannusten 
vähentämiseksi jäsenvaltioiden on 
komission koordinoimina perustettava 
yhteinen kaiken kattava online-ratkaisu 
autojen rekisteröintiverojen laskemista, 
palautusta ja maksua varten yhdestä 
jäsenvaltiosta toiseen muuttavia EU:n 
kansalaisia varten. 
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Tarkistus 17
V LUKU, Otsikko

VÄLIAIKAISET SÄÄNNÖKSET REKISTERÖINTIVERO

Tarkistus 18
12 artiklan 1 kohta

1. Joulukuun 31 päivään 2015 asti
perittävän rekisteröintiveron määrän 
laskemisen on pohjauduttava samanlaisen 
uuden auton käypään arvoon ja siinä on 
otettava huomioon kyseisen henkilöauton 
todellinen arvon aleneminen. 

1. Perittävän rekisteröintiveron määrän 
laskemisen on pohjauduttava samanlaisen 
uuden auton käypään arvoon ja siinä on 
otettava huomioon kyseisen henkilöauton 
todellinen arvon aleneminen. 

Tarkistus 19
13 artikla

Joulukuun 31 päivään 2015 asti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa rekisteröintiverot on 
pidetty voimassa sovelletaan 
veroeriyttämistä, jonka perustana on kunkin 
yksittäisen henkilöauton 
hiilidioksidipäästöjen grammamäärä 
kilometriä kohti.

Sovelletaan veron eriyttämistä, jonka 
perustana on kunkin yksittäisen 
henkilöauton hiilidioksidipäästöjen 
grammamäärä kilometriä kohti suhteellista 
jyrkemmässä asteikossa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa kaikki 
rekisteröintiveroon tehtävät muutokset 
tehokkaalla tavalla suosivat polttoainetta 
vähän kuluttavia ajoneuvoja.

Tarkistus 20
14 artikla

1. Joulukuun 31 päivään 2008 mennessä 
hiilidioksidiperusteeseen pohjautuvien 

Tammikuun 1 päivään 2008 mennessä 
hiilidioksidiperusteeseen pohjautuvien 
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verotulojen osuuden on oltava vähintään 
kaksikymmentäviisi prosenttia 
rekisteröintiveroista saatavista 
kokonaisverotuloista.

verotulojen osuuden on oltava vähintään 
seitsemänkymmentäviisi prosenttia 
rekisteröintiveroista saatavista 
kokonaisverotuloista.

2. Joulukuun 31 päivään 2010 mennessä 
hiilidioksidiperusteeseen pohjautuvien 
verotulojen osuuden on oltava vähintään 
viisikymmentä prosenttia 
rekisteröintiveroista saatavista 
kokonaisverotuloista.

Tarkistus 21
15 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
rekisteröintiverojen ja vuotuisten 
käyttöverojen veroperustat ja veroasteet, 
sellaisena kuin niitä sovelletaan kunkin 
vuoden 1 päivänä tammikuuta ja jokaisen 
kansallisessa laissa tapahtuneen muutoksen 
jälkeen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
rekisteröintiverojen ja vuotuisten 
käyttöverojen veroperustat ja veroasteet, 
sellaisena kuin niitä sovelletaan kunkin 
vuoden 1 päivänä tammikuuta ja jokaisen 
kansallisessa laissa tapahtuneen muutoksen 
jälkeen. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
polttoaineen kulutukseen perustuvan 
yritysautoverotuksen eriyttämiseksi 
tehdyistä toimista.

Tarkistus 22
16 artiklan -1 kohta (uusi)

Komissio tutkii, voidaanko vuoteen 2009 
mennessä ottaa käyttöön yhteisön laajuinen 
henkilöautojen ja pakettiautojen 
vähimmäisrekisteröintivero, ja tekee asiasta 
tarvittaessa ehdotuksia neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille joulukuun 31 
päivään 2007 mennessä.

Perustelu

Ympäristöä koskeva rekisteröintivero on tehokkain väline tehokkaampien, puhtaampien ja 
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turvallisempien autojen ostamisen kannustamiseksi. Entistä yleisemmän ja 
yhdenmukaisemman rekisteröintiveron käyttöönotto koko EU:ssa on myönteistä. Euroopan 
parlamentti vaati päätöslauselmassaan maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisesta 
(16. marraskuuta 2005) EU:lle ympäristöveroa vuoteen 2009 mennessä. 


