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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 
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2023 ulottuva siirtymäkausi, jonka kuluessa direktiiviin sisältyvät muutokset on toteutettava 
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 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 
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.

(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, jotta voidaan turvata 
maatilojen taloudellinen elinkelpoisuus, 
sillä niihin sovelletaan jo tiukkoja 
yhteiskunnallisia sekä kasvinsuojelu- ja 
ympäristövaatimuksia, joita markkinat 
eivät riittävässä määrin korvaa. 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, jolloin 
voidaan samanaikaisesti keskipitkällä 
aikavälillä alentaa kyseisten toimialojen 
kiinteitä tuotantokustannuksia.
Energiatehokkuutta olisi parannettava 
riittävän pitkällä ajanjaksolla julkisten 
elinten suunnitelmien mukaisesti ja 
niiden valvonnassa.
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
kyseisten alojen kohtelussa olisi otettava 
huomioon hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointikyky sekä hiilivuotoriski 
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kullakin toimialalla tai sen osalla.

Or. es

Perustelu

Viljelijöihin sovelletaan jo monenlaisia vaatimuksia, joissa sovitetaan yhteen tuotanto ja 
ympäristön kestävyys, ja niitä valvotaan ja niille määrätään seuraamuksia YMP:n ehtojen 
mukaisesti sen lisäksi, että maataloudessa käytettävän öljyn hinnannousu vaikuttaa niihin. 
Sen vuoksi kannatamme toimia energiansäästön edistämiseksi, kunhan ne eivät vaikuta 
maanviljelyn kannattavuuteen ja viljelijöihin sovellettavat ehdot otetaan huomioon.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kun otetaan huomioon, että 
biomassa on tuotantonsa 
nieluvaikutuksen takia strateginen ala 
paitsi jäsenvaltioiden tulevassa 
energialähteiden yhdistelmässä myös 
strategioissa siirtymiseksi vähähiiliseen 
yhteiskuntaan, kaikkien jäsenvaltioiden 
olisi sovellettava siihen samanlaista 
yleistä verokantaa, arvonlisäverokanta 
mukaan luettuna, sillä muuten on 
olemassa riski, että jäsenvaltioiden välille 
syntyy rajavaikutus tai että biomassa-ala 
kehittyy eri jäsenvaltioissa eri tavalla.

Or. es

Perustelu

Tällä direktiivillä pyritään parantamaan biomassan energiaverotusta suhteessa muihin 
energiatuotteisiin sen lämpöpotentiaalin osalta. Biomassaan sovelletaan kuitenkin eri 
jäsenvaltioissa hyvin erilaisia alv-kantoja. Joissakin jäsenvaltioissa biomassaan sovelletaan 
alennettua tai lähes olematonta verokantaa, joissakin taas yleistä verokantaa. Tämä aiheuttaa 
valtavia eroja, jotka voivat aiheuttaa rajavaikutuksia biomassan käytössä, mikä voi heikentää 
sen mahdollisuuksia jäsenvaltioiden energialähteiden yhdistelmässä.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
soveltamaan edullista verokohtelua toisen 
sukupolven biopolttoaineiden 
kulutukseen. Komission olisi edistettävä 
mahdollisimman paljon toisen sukupolven 
biopolttoaineiden tutkimusta, jotta 
voidaan parantaa niiden tehokkuutta ja 
alentaa niiden tosiasiallisia kustannuksia, 
sekä lisättävä tuntuvasti tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan rahoitusta.

Or. es

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

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

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille 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 
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uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan 
otetuksi huomioon.

säännöllisesti uudelleen, jotta uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon. Komission olisi tutkittava 
erityisesti maatalouden hiilivuotoriskiä ja 
tehtävä tarvittaessa kuuden kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille ehdotus merkittävälle 
hiilivuotoriskille alttiiden toimialojen 
luettelon asiaankuuluvasta 
laajentamisesta.

Or. es

Perustelu

La propia Comisión Europea ha reconocido en "La hoja de ruta hacia una sociedad 
hipocarbónica en el 2050" [COM (2011) 112 final], que la agricultura debe ser considerada 
como un sector de riesgo de fuga de carbono. La presente directiva se remite en su artículo 
14 bis, apartado 5, a un listado de sectores considerados como tal descrito en el artículo 10 
bis, apartado 13 de la Directiva 2003/87 CE por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Realizamos un llamamiento 
para que la Comisión Europea presente una propuesta de modificación que incorpore al 
sector primario en este listado de sectores para que, a tenor de la presente directiva, pueda 
acceder a las ventajas fiscales que detalla.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 5

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.

Or. es
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Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti: b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"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.".

Or. es

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot koordinoivat erityisstrategioiden avulla ja yhteistyössä toimialan 
kanssa energiatehokkuustoimia, joita edellytetään vastasuorituksena paremmalle 
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 7

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 

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

energiatuotteisiin ja sähköön tässä 
direktiivissä säädettyjä verotuksen 
vähimmäistasoja alempia verotasoja 
kompensoidakseen näiden alueiden 
saaristoasemasta ja hajanaisesta 
asutuksesta johtuvat kuljetuskustannukset. 

Or. es

Tarkistus 8

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

Or. es

Tarkistus 9

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 kuuden kuukauden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta, jotta 
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etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot 
saadaan otetuksi huomioon.". 

Or. es


