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LYHYET PERUSTELUT

Nyt käsillä olevalla ehdotuksella, jolla muutetaan energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annettua direktiiviä, on tuntuvia vaikutuksia 
alkutuotantoalaan.

Ehdotuksella muutetaan maatalousalalla käytetyn energian verotusta koskevaa kehystä.
Vaikka siinä säilytetään jäsenvaltioille nykyisessä direktiivissä annettu mahdollisuus ottaa 
käyttöön verovapautuksia (ja soveltaa jopa nollaverokantaa) tai veronalennuksia, tämä 
mahdollisuus kytketään nyt ainoastaan energiaosioon ja energiatehokkuutta koskevien 
vaatimusten täyttämiseen (15 artiklan 3 kohta). Nykytilanteessa, jossa maataloudesta saatavat 
tulot alenevat ja kiinteät tuotantokustannukset kasvavat (energiakustannusten osuus voi öljyn 
ja energian hinnan noustua muodostaa näistä jopa 30 prosenttia), mahdollisuus 
veronalennusten soveltamiseen esimerkiksi maataloudessa käytetyn öljyn verotuksessa on 
hyvä uutinen Euroopan maatilojen elinkelpoisuuden kannalta, sillä öljyn käytölle 
maatalouskoneissa ei ole vaihtoehtoja. Veroetuuksien ehdoksi on kuitenkin asetettu
energiatehokkuus nimenomaan näiden kiinteiden kustannusten alentamiseksi. Veroetuuksien 
on oltava riittävän joustavia ja sisällyttävä kansallisiin strategioihin, jotka laaditaan yhdessä 
toimialan kanssa ja jotka ulottuvat riittävän pitkälle ajanjaksolle, jotta ne eivät muodostaisi 
lisärasitetta, joka heikentää tuottajien taloudellista kestävyyttä näiden kärsittyä jo riittävästi 
unionin yhteisen maatalouspolitiikan monialaisten toimintalinjojen vaatimuksista.

Direktiivin 2003/96/EY muuttamista koskevaan ehdotukseen sisältyy hyvitys 
hiilidioksidiperusteisista veroista tietyille toimialoille, joiden katsotaan olevan alttiita 
hiilivuotoriskille direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 13 kohdassa tarkoitetulla tavalla, eikä 
maatalous kuulu näihin toimialoihin. Maatalouden hiilivuotoriskit tunnustetaan jo komission 
tiedonannossa "Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050", joten komission olisi direktiivin 2003/96/EY ohella muutettava myös 
direktiiviä 2003/87/EY kuuden kuukauden kuluessa energiaverodirektiivin voimaantulosta ja 
sisällytettävä maatalous toimialoihin, jotka voivat saada tällaisen verohyvityksen, jotta –
kuten komissio toteaa tätä ehdotusta koskevan tiedonantonsa 3.2 kohdassa –
energiaverodirektiivissä sovellettaisiin samaa verokohtelua kaikkiin hiilivuodolle alttiisiin 
toimialoihin tai niiden osiin.

Energiaverodirektiiviä koskevassa ehdotuksessa parannetaan biomassan verokohtelua siltä 
osin kuin sen energiasisältö on pienempi kuin sen tilavuuden energiasisältö ja lopetetaan näin 
sen syrjivä verokohtelu fossiilisiin energialähteisiin verrattuna. Tästä syystä on tarpeen 
korostaa, että biomassalle on annettava entistä suurempi rooli jäsenvaltioiden käyttämässä 
energialähteiden yhdistelmässä, sillä kyseessä on ei-fossiilinen energialähde, jonka 
tuotannolla on nieluvaikutus. Niin ikään verotuksen näkökulmasta ja energiaverodirektiivin 
soveltamisalan ulkopuolella on syytä todeta, että jäsenvaltioiden biomassaan soveltamia hyvin 
erilaisia alv-kantoja on yhdenmukaistettava (erityisesti rajavaltioissa), jotta voidaan välttää 
mahdolliset "rajavaikutukset" biomassa-alan kehityksessä unionin eri alueiden tai maiden 
välillä.

Komission olisi tiedotettava myös Euroopan parlamentille direktiivin soveltamisesta viiden 
vuoden kuluessa sen voimaantulosta, ja on myönteistä, että ehdotukseen sisältyy vuoteen 
2023 ulottuva siirtymäkausi, jonka kuluessa direktiiviin sisältyvät muutokset on toteutettava 
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kokonaisuudessaan.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-
asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Siksi olisi säädettävä, että 
energiaverotus muodostuu kahdesta 
osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja 
yleisistä energiankulutusveroista. Jotta 
energiaverotus saadaan sopeutettua 
direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin 
järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi 
vaadittava näiden kahden osion selkeää 
eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös 
erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat 
biomassaa tai jotka on tehty biomassasta.

(5) Siksi olisi säädettävä, että 
energiaverotus muodostuu kahdesta 
osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja 
yleisistä energiankulutusveroista. Jotta 
energiaverotus saadaan sopeutettua 
direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin 
järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi 
vaadittava näiden kahden osion selkeää
eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös 
erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat 
biomassaa tai jotka on tehty biomassasta, 
ja otetaan huomioon niistä saatavat edut 
halpana ja kasvihuonekaasupäästöjen 
kannalta lähes neutraalina 
energialähteenä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 
3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä 
ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa 
paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti 
sovellettavia säännöksiä myös 
nollaverotasoa. Tätä vaihtoehtoa 
tarkasteltaessa on todettu, että sen 

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 
3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä 
ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa 
paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti 
sovellettavia säännöksiä myös 
nollaverotasoa, jonka tarkoituksena on 
varmistaa taloudellinen elinkelpoisuus 
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säilyttäminen olisi yleisen 
energiankulutusverotuksen osalta unionin 
laajempien poliittisten tavoitteiden 
vastaista, jollei siihen kytketä 
vastasuoritusta, jolla varmistetaan 
energiatehokkuuden paraneminen. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
kyseisten alojen kohtelu olisi
mukautettava teollisuuden aloja koskeviin 
sääntöihin.

maatiloilla, joiden on jo nyt selviydyttävä 
tiukkojen sosiaalisten sekä 
kasvinsuojeluun ja ympäristöön liittyvien 
vaatimusten aiheuttamista rasitteista, 
joihin markkinoilta ei saa riittävää 
korvausta. Tätä vaihtoehtoa tarkasteltaessa 
on kuitenkin todettu, että sen säilyttäminen 
olisi yleisen energiankulutusverotuksen 
osalta unionin laajempien poliittisten 
tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä 
vastasuoritusta, jolla varmistetaan 
energiatehokkuuden paraneminen. 
Energiatehokkuutta olisi parannettava 
riittävän pitkällä ajanjaksolla julkisten 
elinten suunnitelmien mukaisesti ja 
niiden valvonnassa. Jäsenvaltioiden olisi 
annettava teknisiä ohjeita näiden alojen 
toimijoille, jos alennettuihin 
verokantoihin liittyviä täydentäviä 
energiatehokkuusvaatimuksia 
sovelletaan. Hiilidioksidiperusteisessa 
verotuksessa kyseisten alojen kohtelussa
olisi otettava huomioon hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointikyky sekä 
hiilivuotoriski kullakin toimialalla tai sen 
osalla sekä mahdollinen vaikutus niiden 
tuottavuuteen ja elinkelpoisuuteen.
Biomassaa tuottavat toimialat, joilla on 
hyvät mahdollisuudet sitoa hiiltä, olisi 
jätettävä soveltamisen ulkopuolelle. On 
olennaista, että alueilla, joilla on 
poikkeuksellinen kyky tuottaa energiaa 
uusiutuvista energialähteistä, 
kannustetaan maatalous- ja 
karjankasvatusalan 
energiariippumattomuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Biomassa-ala on tuotantonsa 
nieluvaikutuksen takia strateginen ala, 
koska se ei vaikuta pelkästään 
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jäsenvaltioiden tulevaan energialähteiden 
yhdistelmän koostumukseen, vaan myös 
strategioihin, joiden mukaisesti 
kehitetään korkean lisäarvon 
biomassatuotteita vähähiilistä taloutta 
varten. Jäsenvaltioiden olisi siksi 
vältettävä soveltamasta siihen 
huomattavasti poikkeavaa verokantaa 
myös arvonlisäveron osalta, jotta 
vältetään riski, että jäsenvaltioiden välille 
syntyy "rajavaikutus".

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Olisi säädettävä, että 
jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
bioenergian muotoja yhteiskunnan 
taloudellisten tarpeiden ja sen etujen 
mukaisesti. Jäsenvaltioita olisi 
kannustettava toteuttamaan toisen 
sukupolven biopolttoaineiden kulutusta 
suosiva verokohtelu. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
mahdollisimman paljon toisen sukupolven 
maatalousperäisten polttoaineiden 
tutkimusta, jotta voidaan parantaa niiden 
tehokkuutta ja alentaa niiden 
tosiasiallisia kustannuksia, sekä lisättävä 
tuntuvasti tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoitusta. 
Mahdolliset maankäytön muutokset ja 
elinympäristön muuttuminen olisi otettava 
huomioon.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle 
joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran 
vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarkasteltava erityisesti 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa suhteessa 
päästöoikeuksien 
markkinahintakehitykseen EU:ssa, 
innovoinnin ja teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteisiin, myös lento-
ja meriliikenteessä käytettävän 
polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.

(28) Komission olisi laadittava Euroopan
parlamentille ja neuvostolle joka kolmas
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
loppuun mennessä kertomus tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarkasteltava erityisesti 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa suhteessa 
päästöoikeuksien 
markkinahintakehitykseen EU:ssa, 
innovoinnin ja teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteisiin, myös lento-
ja meriliikenteessä käytettävän 
polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
1 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä käytetty biomassan 
määritelmä ei rajoita erilaisen 
määritelmän käyttöä kansallisessa 
lainsäädännössä tähän direktiiviin 
liittymättömissä yhteyksissä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Direktiivi 2003/96/EY
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) CN-koodeihin 2207, 2208 90 91 ja 
2208 90 99 kuuluvat tuotteet, jos ne on 
tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai 
moottoripolttoaineina ja denaturoitu 
direktiivin 92/83/EY 27 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdan mukaisesti;

i) CN-koodeihin 2207, 2208 90 91 ja 
2208 90 99 kuuluvat tuotteet, jos ne on 
tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai 
moottoripolttoaineena;

Perustelu

Denaturoitua etyylialkoholia koskevan määritelmän ehdotettu rajoitus 2 artiklan 
1 kohdan alakohdassa ei ole vastaa markkinoilla vallitsevaa käytäntöä eikä useiden 
jäsenvaltioiden, esimerkiksi Ruotsin, Itävallan ja Saksan, lainsäädännön mukaista bioetanolin 
määritelmää.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
nollaverotusta maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja 
metsänhoidossa käytettävien 
energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen 
yleisessä energiankulutusverotuksessa. 
Edunsaajiin on sovellettava järjestelyjä, 
joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin 
yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut 
tavanomaisia unionin 
vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

"3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
nollaverotusta maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja 
metsänhoidossa käytettävien 
energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen 
yleisessä energiankulutusverotuksessa. 
Jäsenvaltioiden on yhdessä edunsaajien 
kanssa luotava erityisstrategioita, joilla 
lisätään energiatehokkuutta pääosin yhtä 
paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia 
unionin vähimmäisverokantoja 
noudatettaessa.".

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot koordinoivat erityisstrategioiden avulla ja yhteistyössä toimialan 
kanssa energiatehokkuustoimia, joita edellytetään vastasuorituksena paremmalle 
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verokohtelulle, ja että tähän annetaan riittävästi aikaa, jotta voidaan luoda tiettyä joustoa ja 
edistää riittävää panostusta, joka johtaa sellaiseen todelliseen energiansäästöön, joka ei olisi 
mahdollinen ilman julkista tukea ja vuotuisia investointeja.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2203/96/EY
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
edunsaajille, pienet ja keskikokoiset tilat 
mukaan luettuina, kattavaa ohjausta 
alennettuihin verokantoihin liittyvien 
energiatehokkuusvaatimusten 
noudattamisesta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – b alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa verovapautta 
tai alennettua verokantaa verovalvonnassa
tämän direktiivin 2 artiklassa 
tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun 
nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai 
useammasta seuraavista tuotteista tai 
sisältävät niitä ja täyttävät direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määriteltyjen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 5 kohdan soveltamista:"

1. "Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
verovalvonnassa energiankulutusveron
verovapautta tai alennettua verokantaa 
2 artiklassa tarkoitettuihin veronalaisiin 
tuotteisiin, kun ne koostuvat yhdestä tai 
useammasta seuraavista tuotteista:"
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Perustelu

Tarkoituksena on palauttaa direktiivin 2003/96/EY 16 artiklan henki. Biopolttoaineilla 
edistetään merkittävästi ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista koskevia EU:n 
pyrkimyksiä. Jäsenvaltioiden pitää voida saattaa markkinoille biopolttoaineita sisältäviä 
polttoaineita. Verotus on merkittävä kannustin, kun uudentyyppisiä polttoaineita saatetaan 
ensi kertaa markkinoille.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Portugali voi yleisessä 
energiankulutusverotuksessa soveltaa 
Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla 
energiatuotteisiin ja sähköön tässä 
direktiivissä säädettyjä verotuksen 
vähimmäistasoja alempia verotasoja 
kompensoidakseen näiden alueiden 
saaristoasemasta ja hajanaisesta 
asutuksesta johtuvat kuljetuskustannukset.

3. Espanja ja Portugali voivat yleisessä 
energiankulutusverotuksessa soveltaa 
Kanariansaarten ja Baleaarien 
autonomisilla alueilla sekä Azorien ja 
Madeiran autonomisilla alueilla 
energiatuotteisiin ja sähköön tässä 
direktiivissä säädettyjä verotuksen 
vähimmäistasoja alempia verotasoja 
kompensoidakseen näiden alueiden 
saaristoasemasta ja hajanaisesta 
asutuksesta johtuvat kuljetuskustannukset.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
loppuun mennessä kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja tarvittaessa 
ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka kolmas
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
loppuun mennessä kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja tarvittaessa 
ehdotuksen sen muuttamisesta.



AD\885961FI.doc 11/12 PE469.986v02-00

FI

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan tämän direktiivin 14 a artiklan 
soveltamiseksi olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.".

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan tämän direktiivin 14 a artiklan 
soveltamiseksi olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen ja ensimmäisen 
kerran viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.".
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