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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Direktiiviehdotuksessa ilmoitetaan kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on sisämarkkinoiden
toimivuuden kohentaminen ja toisena tavoitteena on henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä koskevan yhteisön strategian kolmannen pilarin täytäntöönpano eli 
verotuksellisten toimenpiteiden käyttöönotto. Direktiivissä vahvistetaan henkilöautoista 
perittävien verojen laskentaperusteet hiilidioksidipäästöjen mukaisesti, ja siinä säädetään 
rekisteröintiverojen poistamisesta ja palautusjärjestelmästä käyttöveroja varten.

Parlamentti hyväksyi 6. marraskuuta 2003 päätöslauselman henkilöautojen verotuksesta 
Euroopan unionissa komission tiedonannon (KOM(2002)0431) perusteella. Komissio seuraa 
alan kehitystä ja se on äskettäin julkaissut viidennen vuosittaisen tiedonannon, jossa 
käsitellään autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan yhteisön strategian 
tehokkuutta (SEC(2005)0826. Parlamentti hyväksyi 29. syyskuuta 2005 päätöslauselman 
öljyriippuvuudesta sekä uusimpana panoksenaan mietinnön maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutoksen torjumisesta (2005/2027(INI). Siinä korostetaan teknisten innovointien 
merkitystä ja liikenteen energiatehokkuuden parantamistarvetta. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston yhteisenä tavoitteena on vähentää uusien henkilöautojen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt 120 grammaan kilometriä kohden viimeistään vuoteen 2010 mennessä. 
Lisäksi Euroopan unioni on sitoutunut Kioton pöytäkirjan yhteydessä vähentämään 
huomattavasti hiilidioksidipäästöjään.

Maantieliikenteen hiilidioksidipäästöt

Liikenne aiheuttaa 28 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä, ja maantieliikenne jo 
yksistään 84 prosenttia kaikista liikenteeseen liittyvistä hiilidioksidipäästöistä. Puolet tästä 
määrästä johtuu henkilöautoista. Auton tuottamat hiilidioksidipäästöt kytkeytyvät tiiviisti sen 
polttoainetehokkuuteen. Liikenneala nielee yksinään yli 70 prosenttia Euroopan 
öljynkulutuksesta. Euroopan parlamentti edellytti äskettäin kiireellisiä toimia mm. autojen 
moottoreiden polttoainetehokkuuden parantamiseksi. Samaan aikaan kuitenkin autoista, 
joiden polttoainetehokkuus on vähäisempi, kuten nk. katumaastureista, tulee entistä 
suositumpia.

Verotuksellisten toimenpiteiden pilari

Autonvalmistajia edustavat yhdistykset ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen. Viimeisin 
arviointi osoittaa, että ne eivät kykene täyttämään sitoumuksiaan. Siten on ilmeistä, että 
autonvalmistajien on uusittava sitoutumisensa henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä koskevan yhteisön strategian tavoitteisiin.

Toisaalta yhteisö ei ole vielä turvautunut strategiansa kolmanteen pilariin eli verotuksellisten 
toimenpiteiden käyttöönottoon pyrkiessään vähentämään henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä. 
Verotukselliset toimet ovat olennainen osa kyseistä strategiaa. Veropolitiikka kuuluu 
kuitenkin ensisijaisesti jäsenvaltioille ja ehdotukset, joilla kajottaisiin jäsenvaltioiden 
suvereniteettiin verotuskysymyksissä, ovat hyvin arkaluonteisia. Valmistelija muistuttaa, että 
komission ehdotus voidaan hyväksyä neuvostossa ainoastaan yksimielisyyden turvin.
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Ehdotus voidaan kuulemma panna täytäntöön ilman talousarvioon kohdistuvia vaikutuksia, 
mutta tässä argumentissa sivuutetaan se seikka, että rekisteröintiveroja ja käyttöveroja ei 
välttämättä peritä samoja tarkoituksia varten. Käyttöveroja peritään yleensä teiden 
rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia varten, kun taas rekisteröintivero 
on kulutusvero, josta saadut tulot virtaavat valtion kassaan.

Valmistelija katsoo, että komission olisi pyrittävä estämään koko ehdotuksen hylkääminen tai 
sen hyväksymisen viivästyminen pelkästään sen vuoksi, että tietyt jäsenvaltiot eivät voi 
hyväksyä sen tiettyjä kohtia, koska tämä saattaisi haitata koko strategiaa.

Hiilidioksidipäästöt ja verot

Ehdotuksessa käsitellään ensisijaisesti tavoitteena olevaa uusien autojen päästötason 
alentamista, mutta siinä ei viitata liikennettä koskevan valkoisen kirjan muihin tavoitteisiin, 
kuten julkiseen liikenteeseen siirtymiseen. Ehdotus olisi itse asiassa näiden tavoitteiden 
vastainen, sillä toimet voisivat johtaa ostohintojen alenemiseen, jolloin autonmyynti 
vilkastuisi. Lisäksi henkilöautojen verotusta ei voida tarkastella erillään polttoaineiden 
verotuksesta tai tienkäyttömaksuista. Ehdotuksessa viitataan tosin mahdollisuuteen ottaa 
käyttöön innovatiivisia teiden käyttömaksuja, mutta komissio harkitsee niitä pelkästään 
rekisteröintiverojen eikä käyttöverojen yhteydessä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta saattaa olla jopa ristiriitaista ottaa käyttöön 
verotuksellisia toimia, jotka kannustavat epäsuorasti ostamaan autoja, joiden 
polttoainetehokkuus on vähäisempi. Valmistelijan mielestä nykyisten rekisteröintiverojen 
poistaminen saattaisi johtaa moiseen ilmiöön. Yleisesti tunnutaan kuitenkin tunnustettavan, 
että on parempi verottaa auton käyttöä kuin auton omistamista. Hallitusten olisi voitava 
arvioida uudelleen autojen verotusjärjestelmää tähän pyrkien. Niitä olisi kuitenkin 
kannustettava harkitsemaan tienkäyttömaksujen perimistä sen sijaan, että ne lakkauttaisivat 
rekisteröintiverot. 

Lisäksi porrasteisten rekisteröintiverojen avulla voidaan edistää polttoainetehokkaampien (ja 
ympäristöystävällisempien) autojen myyntiä. Rekisteröintiverojen poistaminen riistäisi 
hallituksilta tämän mahdollisuuden. Rekisteröintimaksujen porrastamisessa olisi aina otettava 
huomioon objektiiviset perusteet, kuten todelliset hiilidioksidi- tai hiukkaspäästöt.

Ehdotusta hiilidioksidiperusteen sisällyttämisestä vuosittaisiin käyttöveroihin - kun niitä 
peritään - on pidettävä myönteisenä, ja se voidaan ottaa käyttöön riippumatta ehdotuksen 
muista elementeistä. Hiilidioksidiperustetta olisi kuitenkin sovellettava progressiivisen 
asteikon mukaisesti, jotta ihmiset saadaan luopumaan polttoainetehottomampien autojen 
käytöstä. Lisäksi se kannustaisi autonvalmistajia entistä vahvemmin teknisiin parannuksiin. 
Se tukisi myös strategiaa, jolla pyritään vähentämään Euroopan riippuvaisuutta öljystä.

Markkinoiden lokeroituminen ja hallinnolliset esteet

Rekisteröintiverojen tasot vaihtelevat Euroopan unionissa, mikä on johtanut tietynasteiseen 
henkilöautomarkkinoiden lokeroitumiseen. Lisäksi auton jäsenvaltiosta toiseen siirtäminen 
merkitsee kansalaisille edelleen huomattavia kustannuksia ja byrokratiaa. Kansallisella tasolla 
olisi toteutettava pikaisesti toimia, jotta henkilöiden ja autojen vapaan liikkuvuuden esteet 
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voidaan poistaa. Siksi on syytä pitää myönteisenä ehdotusta, että otetaan käyttöön järjestelmä, 
jossa rekisteröintiverot palautetaan tietyissä olosuhteissa.

Markkinoiden nykyinen lokeroituminen ei oikeuta rekisteröintiverojen täydellistä poistamista. 
Siksi ehdotus nykyisin sovellettavien rekisteröintiverojen poistamisesta on syytä hylätä. 
Toisaalta jäsenvaltioita olisi kannustettava sovittamaan yhteen verotustarkoituksia varten 
määritetyt ajoneuvoluokat, jotta markkinoiden lokeroitumista voitaisiin vähentää.

Edellä mainitun johdosta valmistelija ehdottaa direktiivin tarkistamista.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 kansalaisten 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. 
Henkilöautojen verotusjärjestelmien 
moninaisuus vaikuttaa huomattavan 
kielteisesti Euroopan kansalaisten ja 
autoteollisuuden mahdollisuuksiin nauttia 
sisämarkkinoiden suomista eduista. 

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää veropolitiikkansa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien toimien yhteydessä, perivätkö ne rekisteröintiveroa vai eivät.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 367.698v01-00 6/8 PA\595110FI.doc

FI

Tarkistus 2
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.

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää veropolitiikkansa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien toimien yhteydessä, perivätkö ne rekisteröintiveroa vai eivät.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

(9) On kuitenkin suotavaa, että 
rekisteröintiveroa perivät jäsenvaltiot 
perustavat alueeltaan toisen jäsenvaltion 
alueelle viedystä tai pysyvästi siirretystä 
henkilöautosta maksetun rekisteröintiveron 
palautusjärjestelmän. Tällaisessa 
tapauksessa on myös suotavaa, että 
jäsenvaltiot soveltavat samantyyppistä 
vuotuisen käyttöveron palautusjärjestelmää. 
Nämä järjestelmät estävät kaksinkertaisen 
verotuksen ja tarjoavat autoon liittyville 
veroille oikeudenmukaisemman perustan 
kunkin auton kyseisessä jäsenvaltiossa 
tapahtuvan käytön mukaisesti. 

(9) On suotavaa, että rekisteröintiveroa 
perivät jäsenvaltiot perustavat alueeltaan 
toisen jäsenvaltion alueelle viedystä tai 
pysyvästi siirretystä henkilöautosta 
maksetun rekisteröintiveron 
palautusjärjestelmän. Tällaisessa 
tapauksessa on myös suotavaa, että 
jäsenvaltiot soveltavat samantyyppistä 
vuotuisen käyttöveron palautusjärjestelmää. 
Nämä järjestelmät estävät kaksinkertaisen 
verotuksen ja tarjoavat autoon liittyville 
veroille oikeudenmukaisemman perustan 
kunkin auton kyseisessä jäsenvaltiossa 
tapahtuvan käytön mukaisesti. 
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää veropolitiikkansa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien toimien yhteydessä, perivätkö ne rekisteröintiveroa vai eivät.

Tarkistus 4
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 olisi voitava päättää veropolitiikkansa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien toimien yhteydessä, perivätkö ne rekisteröintiveroa vai eivät.

Tarkistus 5
4 artikla

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

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

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää veropolitiikkansa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien toimien yhteydessä, perivätkö ne rekisteröintiveroa vai eivät.

Tarkistus 6
7 artikla

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’. 

Poistetaan.
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää veropolitiikkansa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien toimien yhteydessä, perivätkö ne rekisteröintiveroa vai eivät.

Tarkistus 7
8 artikla

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

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää veropolitiikkansa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien toimien yhteydessä, perivätkö ne rekisteröintiveroa vai eivät.


