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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige wijzigingsvoorstel voor de richtlijn tot herstructurering van de communautaire 
regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit heeft aanzienlijke gevolgen voor 
de primaire sector.

Het voorstel bevat in feite een wijziging van de belasting van het energieverbruik in de 
landbouwsector. Hoewel de lidstaten de mogelijkheid behouden om net als in de huidige richtlijn 
kortingen of belastingvrijstellingen (nultarieven) toe te passen, blijft deze optie enkel van 
toepassing op de energiecomponent en op voorwaarde dat aan de vereisten met betrekking tot de 
energie-efficiëntie is voldaan (artikel 15, lid 3). De mogelijkheid belastingkortingen toe te passen 
op bijvoorbeeld voor de landbouw gebruikte brandstoffen is in de huidige context van lagere 
landbouwopbrengsten en hogere vaste productiekosten (waarbij de energiekosten vanwege de 
prijsstijging van aardolie en energie kunnen oplopen tot 30%) een gunstige ontwikkeling voor de 
levensvatbaarheid van de Europese landbouw, aangezien er geen alternatieven bestaan voor het 
gebruik van aardolie voor landbouwapparatuur. Het koppelen van deze belastingvoordelen aan 
maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie met het oog op een verlaging van de vaste 
kosten vraagt om een voldoende flexibele aanpak in het kader van samen met de sector 
ontworpen overheidsstrategieën. Voor deze strategieën moet een voldoende lange looptijd van 
enkele jaren gelden, zodat zij geen aanvullend obstakel vormen voor de economische 
houdbaarheid van het landbouwbedrijf, dat reeds aan alle vereisten van de horizontale 
maatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet voldoen.

Het wijzigingsvoorstel voor Richtlijn 2003/96 voorziet in een verlaging van CO2-gerelateerde 
belasting voor bepaalde sectoren die overeenkomstig artikel 10 bis, lid 13, van Richtlijn 2003/87 
zijn blootgesteld aan een CO2-weglekrisico. De landbouw bevindt zich niet onder deze sectoren.
Aangezien de CO2-weglekrisico's voor de landbouw reeds werden erkend in de mededeling van 
de Commissie "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050", verzoekt 
het Parlement de Commissie met klem om Richtlijn 2003/87 binnen een termijn van zes 
maanden na de inwerkingtreding van de energiebelastingrichtlijn 2003/96 (EBR) op 
overeenkomstige wijze aan te passen en de landbouw op te nemen als een van de sectoren die 
voor dit belastingvoordeel in aanmerking komen, zodat de EBR voorziet in dezelfde fiscale 
behandeling van alle aan een CO2-weglekrisico blootgestelde bedrijfstakken en deeltakken, in 
overeenstemming met punt 3.2 van de mededeling van de Commissie over dit voorstel.

Het wijzigingsvoorstel voor de EBR voorziet voorts in een betere fiscale behandeling van 
biomassa – voor zover de energiecapaciteit van biomassa lager is dan het volume – en rekent zo 
af met de fiscale discriminatie van biomassa ten opzichte van fossiele brandstoffen. In het licht 
van deze ontwikkeling moet erop worden aangedrongen dat biomassa een groter deel gaat 
uitmaken van de samenstelling van de energiemix van de lidstaten, niet alleen omdat het een 
niet-fossiele brandstof betreft, maar ook vanwege het koolstofopslageffect van de productie van 
biomassa. Vanuit fiscaal oogpunt moet ook, zelfs buiten het toepassingsgebied van de EBR, 
worden aangedrongen op harmonisering van de zeer uiteenlopende btw-tarieven die in de 
lidstaten gelden voor biomassa (met name in aangrenzende landen) ter voorkoming van 
eventuele grenseffecten op de ontwikkeling van biomassa tussen verschillende regio's of landen 
van de Unie.

Tenslotte wenst het Europees Parlement deel uit te maken van de instellingen die binnen een 
termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van de EBR door de Commissie moeten worden 
geïnformeerd over de toepassing van de richtlijn, en pleit het voor de invoering van een 
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overgangsperiode tot het jaar 2023 voor de volledige toepassing van de door de onderhavige 
richtlijn ingevoerde wijzigingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Derhalve moet worden voorzien in 
energiebelasting die bestaat uit twee 
componenten, CO2-gerelateerde belasting 
en algemene energieverbruiksbelasting.
Wil de energiebelasting aan de werking 
van de uniale regeling ingevolge Richtlijn 
2003/87/EG aangepast zijn dan moeten de 
lidstaten worden verplicht een expliciet 
onderscheid te maken tussen deze twee 
componenten. Daardoor zou ook een 
onderscheiden behandeling mogelijk zijn 
van brandstoffen die biomassa zijn of van 
biomassa zijn gemaakt.

(5) Derhalve moet worden voorzien in 
energiebelasting die bestaat uit twee 
componenten, CO2-gerelateerde belasting 
en algemene energieverbruiksbelasting.
Wil de energiebelasting aan de werking 
van de uniale regeling ingevolge Richtlijn 
2003/87/EG aangepast zijn dan moeten de 
lidstaten worden verplicht een expliciet 
onderscheid te maken tussen deze twee 
componenten. Daardoor zou ook een 
onderscheiden behandeling mogelijk zijn 
van brandstoffen die biomassa zijn of van 
biomassa zijn gemaakt, gezien de 
voordelen die deze brandstoffen opleveren 
als hernieuwbare, goedkope en nagenoeg 
klimaatneutrale energiebron.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Artikel 15, lid 3, van Richtlijn 
2003/96/EG staat de lidstaten toe op 
energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor de landbouw, de 
tuinbouw, de visteelt en de bosbouw niet 
alleen de algemeen toepasselijke 
bepalingen voor zakelijk gebruik, maar ook 
een tot een nultarief verlaagd 
belastingniveau toe te passen. Uit een 

(20) Artikel 15, lid 3, van Richtlijn 
2003/96/EG staat de lidstaten toe op 
energieproducten en elektriciteit die 
worden gebruikt voor de landbouw, de 
tuinbouw, de visteelt en de bosbouw niet 
alleen de algemeen toepasselijke 
bepalingen voor zakelijk gebruik, maar ook 
een tot een nultarief verlaagd 
belastingniveau toe te passen, ten einde de 
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onderzoek van die optie is gebleken dat, 
wat de algemene energieverbruiksbelasting 
betreft, het behoud ervan strijdig zou zijn 
met de bredere beleidsdoelstellingen van 
de Unie, tenzij dit verbonden is aan een 
equivalent dat vooruitgang op het gebied 
van energie-efficiëntie verzekert. Ten 
aanzien van CO2-gerelateerde belasting 
moet de behandeling van de betrokken 
sectoren worden afgestemd op de regels 
die gelden voor industriële sectoren.

economische levensvatbaarheid van deze 
sectoren te waarborgen, aangezien deze 
reeds zijn gekrompen vanwege de hoge 
sociale, fytosanitaire en 
milieuvoorschriften, die niet voldoende 
door de markt worden gecompenseerd. Uit 
een onderzoek van die optie is echter
gebleken dat, wat de algemene 
energieverbruiksbelasting betreft, het 
behoud ervan strijdig zou zijn met de 
bredere beleidsdoelstellingen van de Unie, 
tenzij dit verbonden is aan een equivalent 
dat vooruitgang op het gebied van energie-
efficiëntie verzekert. Deze vooruitgang 
van de energie-efficiëntie moet worden 
gemeten in de loop van een voldoende 
lange cyclus van enkele jaren, en moet 
onder beheer en toezicht van openbare 
organen worden gesteld. De lidstaten 
moeten de bedrijven in deze sectoren 
technische bijstand leveren wanneer 
verlaagde belastingpercentages worden 
gekoppeld aan bijkomende vereisten op 
het gebied van de energie-efficiëntie. Ten 
aanzien van CO2-gerelateerde belasting 
moet bij de behandeling van de betrokken 
sectoren rekening worden gehouden met 
de capaciteit voor koolstofafvang en -
opslag, met het risico dat koolstofemissies 
die kenmerkend zijn voor alle 
bedrijfstakken en deeltakken, weglekken, 
en met de mogelijke effecten op hun 
productiviteit en levensvatbaarheid. 
Sectoren die biomassa met een groot 
koolstofvastleggingspotentieel 
produceren, moeten worden vrijgesteld. In 
regio's met een uitzonderlijke capaciteit 
om energie uit hernieuwbare bronnen te 
produceren, is het essentieel dat de 
energieonafhankelijkheid van hun 
landbouw- en veeteeltactiviteiten wordt 
bevorderd.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Biomassa vormt een strategische 
sector, zowel voor het bepalen van de 
toekomstige energiemix van de lidstaten 
als wat betreft de strategieën die zijn 
gericht op het ontwikkelen van producten 
met een hoge toegevoegde waarde die uit 
biomassa kunnen worden verkregen, voor 
een samenleving met een beperkte 
koolstofuitstoot, naarmate de productie 
daarvan functioneert als een 
koolstofopslagplaats. Daarom mogen de 
lidstaten geen al te uiteenlopende 
belastingtarieven, met inbegrip van btw, 
toepassen, om het risico van eventuele 
grenseffecten tussen lidstaten af te 
wenden.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het is noodzakelijk dat de 
lidstaten vormen van bio-energie 
ontwikkelen die aansluiten op de 
economische behoeften van de 
samenleving en het algemeen belang. De 
lidstaten moeten worden aangemoedigd 
een fiscaal gunstige behandeling toe te 
passen voor het gebruik van 
biobrandstoffen van de tweede generatie. 
De Commissie en de lidstaten moeten de 
hoogste prioriteit geven aan het onderzoek 
naar agrobrandstoffen van de tweede 
generatie, om hun efficiëntie te verhogen 
en de kosten te verlagen, maar ook 
aanzienlijk meer geld ter beschikking 
stellen voor onderzoek en ontwikkeling; er 
moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid om land anders te gebruiken 
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en verlies van habitat.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de vijf jaar en voor het eerst tegen 
eind 2015 dient de Commissie aan de Raad 
verslag uit te brengen over de toepassing 
van deze richtlijn, waarbij met name het 
minimumniveau van CO2-gerelateerde 
belasting in het licht van de ontwikkeling 
van de marktprijs in de EU van de 
emissierechten, het effect van innovatie en 
technologische ontwikkelingen en de 
rechtvaardiging voor de fiscale 
vrijstellingen en verlagingen die in deze 
richtlijn zijn neergelegd, waaronder voor 
brandstof die voor de lucht- en zeevaart 
wordt gebruikt, worden onderzocht. De 
lijst van bedrijfstakken of deeltakken die 
worden geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico zal 
regelmatig worden getoetst, met name 
rekening houdend met de beschikbaarheid 
van bekend wordend bewijs.

(28) Om de drie jaar en voor het eerst 
tegen eind 2015 dient de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit te brengen over de toepassing 
van deze richtlijn, waarbij met name het 
minimumniveau van CO2-gerelateerde 
belasting in het licht van de ontwikkeling 
van de marktprijs in de EU van de 
emissierechten, het effect van innovatie en 
technologische ontwikkelingen en de 
rechtvaardiging voor de fiscale 
vrijstellingen en verlagingen die in deze 
richtlijn zijn neergelegd, waaronder voor 
brandstof die voor de lucht- en zeevaart 
wordt gebruikt, worden onderzocht. De 
lijst van bedrijfstakken of deeltakken die 
worden geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico zal 
regelmatig worden getoetst, met name 
rekening houdend met de beschikbaarheid 
van bekend wordend bewijs.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in deze richtlijn gegeven definitie van 
biomassa doet geen afbreuk aan het 
gebruik van een andere definitie in 
nationale wetgeving voor andere 
doeleinden dan die van deze richtlijn.

Amendement 7
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a – punt ii
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 2 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) producten van de GN-codes 2207, 2208 
90 91 en 2208 90 99 indien deze bestemd 
zijn voor gebruik als verwarmings- of 
motorbrandstof en indien zij 
gedenatureerd zijn overeenkomstig artikel 
27, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn 
92/83/EG;

i) producten van de GN-codes 2207, 2208 
90 91 en 2208 90 99 indien deze bestemd 
zijn voor gebruik als verwarmings- of 
motorbrandstof;

Motivering

De voorgestelde beperking van de definitie van gedenatureerde ethylalcohol in artikel 2 i) is niet 
compatibel met de praktijken op de markt en met de definitie van bio-ethanol in de wetgeving in 
de lidstaten, bijvoorbeeld in Zweden, Oostenrijk en Duitsland.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen een tot een nultarief 
verlaagd niveau van algemene 
verbruiksbelasting toepassen op het 
verbruik van energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de 
landbouw, de tuinbouw, de aquacultuur en 
de bosbouw. De begunstigden zijn 
onderworpen aan regelingen die moeten 
leiden tot een verhoogde energie-efficiëntie 
die grotendeels gelijkwaardig is met die 
welke zou zijn bereikt indien de uniale 
standaardminimumtarieven in acht waren 
genomen.

3. De lidstaten kunnen een tot een nultarief 
verlaagd niveau van algemene 
verbruiksbelasting toepassen op het 
verbruik van energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de 
landbouw, de tuinbouw, de aquacultuur en 
de bosbouw. De lidstaten en de 
begunstigden ontwerpen gezamenlijk 
specifieke strategieën die moeten leiden tot 
een verhoogde energie-efficiëntie die min 
of meer gelijkwaardig is aan die welke zou 
zijn bereikt indien de minimumtarieven van 
de Unie waren toegepast.

Motivering

Het is belangrijk dat de inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie die als tegenprestatie 
voor een betere fiscale behandeling moeten worden geleverd enigszins door de lidstaten worden 
gecoördineerd, in het kader van specifieke strategieën en in samenwerking met de sector. De 
voor deze inspanningen geldende termijnen moeten voldoende ruimte laten voor flexibiliteit en 
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voor de nodige investeringen met het oog op een daadwerkelijke energiebesparing, die niet kan 
worden verwezenlijkt zonder openbare hulp in de vorm van jaarlijkse investeringen. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2203/96/EG
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten moeten de 
begunstigden, daaronder ook kleine en 
middelgrote landbouwbedrijven, alle 
nodige informatie verstrekken over de 
omzetting van de vereisten inzake de 
energie-efficiëntie voor verlaagde 
belastingpercentages.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – punt 1 – letter a – punt i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot 31 december 2023 kunnen de 
lidstaten, onverminderd lid 5 van dit 
artikel, onder fiscaal toezicht, 
belastingvrijstelling verlenen of een 
verlaagd tarief van algemene 
energieverbruiksbelasting hanteren voor de 
in artikel 2 van deze richtlijn bedoelde 
belastbare producten die zijn samengesteld 
uit een of meer van onderstaande 
producten, of deze bevatten en voor zover, 
wat biobrandstoffen en vloeibare 
biomassa zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder h) en i), van Richtlijn 2009/28/EG 
betreft, deze producten voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria die zijn neergelegd 
in artikel 17 van die Richtlijn:

1. De lidstaten kunnen, onder fiscaal 
toezicht, belastingvrijstelling verlenen of 
een verlaagd tarief van 
energieverbruiksbelasting hanteren voor de 
in artikel 2 bedoelde belastbare producten, 
wanneer deze zijn samengesteld uit een of 
meer van onderstaande producten, of deze 
bevatten:



PE469.986v02-00 10/12 AD\885961NL.doc

NL

Motivering

Hiermee wordt de intentie van artikel 16 van Richtlijn 2003/96/EG hersteld. Biobrandstoffen 
zullen namelijk in belangrijke mate bijdragen aan de doelstellingen van de EU op het gebied van 
klimaat en energie. De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om brandstoffen die 
biobrandstoffen bevatten, op de markt te brengen. Belastingen spelen een belangrijke rol bij de 
introductie van een nieuw soort brandstof op de markt.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Portugal kan op in het autonome 
gebied der Azoren en het autonome 
gebied Madeira verbruikte
energieproducten en elektriciteit lagere 
niveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting toepassen dan de 
bij deze richtlijn vastgestelde 
minimumbelastingniveaus, als compensatie 
voor de vervoerskosten die uit het insulaire 
karakter en de geografische versnippering 
van deze gebieden voortvloeien.

3. Spanje en Portugal kunnen op
energieproducten en elektriciteit die 
worden verbruikt in de autonome 
gemeenschappen de Canarische eilanden 
en de Balearen en in de autonome 
gebieden de Azoren en Madeira lagere 
niveaus van algemene 
energieverbruiksbelasting toepassen dan de 
bij deze richtlijn vastgestelde 
minimumbelastingniveaus, als compensatie 
voor de vervoerskosten die uit het insulaire 
karakter en de geografische versnippering 
van deze gebieden voortvloeien.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de vijf jaar en voor het eerst eind 2015 
legt de Commissie aan de Raad een verslag 
over de toepassing van deze richtlijn en, in 
voorkomend geval, een voorstel voor de 
wijziging ervan voor.

Om de drie jaar en voor het eerst eind 
2015 legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag over de 
toepassing van deze richtlijn en, in 
voorkomend geval, een voorstel voor de 
wijziging ervan voor.



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

NL

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 21
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 29 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In ieder geval zal de lijst van 
bedrijfstakken of deeltakken die worden 
geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico voor de 
toepassing van artikel 14 bis van deze 
richtlijn regelmatig worden getoetst, met 
name rekening houdend met de 
beschikbaarheid van bekend wordend 
bewijs.

In ieder geval zal de lijst van 
bedrijfstakken of deeltakken die worden 
geacht te zijn blootgesteld aan een 
significant CO2-weglekrisico voor de 
toepassing van artikel 14 bis van deze 
richtlijn regelmatig worden getoetst, en zal 
deze lijst binnen een termijn van zes 
maanden na de inwerkingtreding van de 
onderhavige richtlijn worden 
samengesteld, met name rekening houdend 
met de beschikbaarheid van bekend 
wordend bewijs.
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