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LYHYET PERUSTELUT

Energiaveroja on perinteisesti kannettu useista eri syistä. Tarkoituksena on erityisesti ollut
kerätä tuloja ja ohjata kuluttajien käyttäytymistä kohti tehokkaampaa energiankäyttöä ja 
puhtaampia energialähteitä.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot perivät energiaveroja, ja näitä veroja on tietyssä määrin 
yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Nykyisin voimassa olevan, vuonna 2003 annetun 
energiaverodirektiivin tarkoituksena oli erityisesti estää kilpailun vääristyminen energia-alalla 
sisämarkkinoilla.

Energiaverotuksen perusteena oleva politiikka on energiaverodirektiivin antamisen jälkeen 
muuttunut radikaalisti (maaliskuussa 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto, 
marraskuussa/joulukuussa 2010 Cancúnissa pidetty YK:n ilmastokonferenssi). Energian ja 
ilmastonmuutoksen aloilla on määritelty konkreettiset ja kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 
2020 ulottuvalle ajanjaksolle.
Komission tavoitteena on yhteensovittaa tällä muutosehdotuksella seuraavat neljä alaa: 
ilmastonmuutos, energiatehokkuus, sisämarkkinat sekä kasvun ja työllisyyden edistäminen.
Komissio ehdottaa, että tuleva energiaverotus jaetaan kahteen osioon: hiilidioksidiperusteisiin 
veroihin ja yleisiin energiankulutusveroihin.
Komission ehdotuksesta tulee talousarvion kannalta merkittävämpi mahdollisesta tulevasta 
EU:n omien varojen järjestelmästä1 parhaillaan käytävän keskustelun vuoksi, koska 
mahdollisia hiilidioksidiveroja voitaisiin osittain käyttää näihin omiin varoihin. EU:n 
talousarvioon liittyvän yhtymäkohdan lisäksi valmistelijan mielestä on tärkeää ottaa 
huomioon komission ehdotuksen sosiaaliset vaikutukset.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Hiilidioksidiperusteista veroa 
voitaisiin myös pitää Euroopan unionin 
talousarvion tulevan omien varojen 
järjestelmän osana, jolla voitaisiin 
pienentää jäsenvaltioiden maksuosuuksia 

                                               
1 KOM(2011)0500; Alain Lamassouren, Jutta Haugin ja Guy Verhofstadtin laatima asiakirja "Kasvun 
Eurooppa".
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ja tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Or. en

Perustelu

Jo Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksissa oli tavoitteena unionin rahoittaminen 
kokonaan omin varoin. Hiilidioksidiperusteisen veron sekä mahdollisesti toisen osion 
käyttäminen osittain tähän tarkoitukseen olisi tämän oikeusperustan mukaista.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kotitalouksia ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 
vapautukset tai alennukset voivat olla osa 
jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia 
toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai 
alennusten soveltamismahdollisuus olisi 
energialähteiden yhtäläisen kohtelun 
vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia 
lämmityspolttoöljynä ja sähkönä 
käytettäviin energiatuotteisiin. Sen 
varmistamiseksi, että niiden vaikutus jää 
sisämarkkinoilla rajalliseksi, tällaisia 
vapautuksia ja alennuksia olisi sovellettava 
ainoastaan muuhun kuin yritystoimintaan.

(17) Pienituloisia kotitalouksia ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 
vapautukset tai alennukset voivat olla osa 
jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia 
toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai 
alennusten soveltamismahdollisuus olisi 
energialähteiden yhtäläisen kohtelun 
vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia 
lämmityspolttoöljynä, sähkönä sekä 
moottorien polttoaineina käytettäviä 
energiatuotteita. Sen varmistamiseksi, että 
niiden vaikutus jää sisämarkkinoilla 
rajalliseksi, tällaisia vapautuksia ja 
alennuksia olisi sovellettava ainoastaan 
muuhun kuin yritystoimintaan.

Perustelu

Suunniteltu energialähteiden verotus kuormittaa suhteellisesti enemmän pienituloisia 
kotitalouksia kuin keski- ja suurituloisia kotitalouksia. Työhön ja yksityiselämään liittyvien 
liikkuvuutta koskevien vaatimusten vuoksi vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta laajentaa 
mahdolliset verohelpotukset koskemaan myös polttoaineita.

Tarkistus 3

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. Komission olisi myös 
valvottava markkinoita, jotta varmistetaan 
energiamarkkinoiden avoimuus ja se, ettei 
markkinoiden väärinkäytöstä koidu 
haittaa kuluttajille.

Perustelu
Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia 
unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää 
tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden 

"h) erityisesti pienituloisten kotitalouksien 
ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden 
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hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 
järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, 
joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. 
Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen 
osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava 
vapautus tai alennus koskemaan käyttöä 
muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön 
osalta verotusta sovelletaan kunkin 
tyyppisen käytön suhteellista osuutta 
vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, 
voidaan katsoa, ettei sitä ole;

hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 
järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, 
joita käytetään lämmitykseen sekä 
sähkönä ja moottorien polttoaineina. 
Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen 
osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava 
vapautus tai alennus koskemaan käyttöä 
muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön 
osalta verotusta sovelletaan kunkin 
tyyppisen käytön suhteellista osuutta 
vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, 
voidaan katsoa, ettei sitä ole;

Perustelu
Suunniteltu energialähteiden verotus kuormittaa suhteellisesti enemmän pienituloisia 
kotitalouksia kuin keski- ja suurituloisia kotitalouksia. Työhön ja yksityiselämään liittyvien 
liikkuvuutta koskevien vaatimusten vuoksi vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta laajentaa 
mahdolliset verohelpotukset koskemaan myös polttoaineita.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

'Energiaintensiivisellä yrityksellä' 
tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua 
liiketoimintayksikköä, jossa 
energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat 
vähintään 3,0 prosenttia tuotantoarvosta tai 
kannettava kansallinen energiavero on 
vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän 
määritelmän rajoissa muita tiukempia 
perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, 
tuotantoprosessia ja alaa koskevia 
määritelmiä.

'Energiaintensiivisellä yrityksellä' 
tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua 
liiketoimintayksikköä, jossa 
energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat 
vähintään 5,0 prosenttia tuotantoarvosta tai 
kannettava kansallinen energiavero on 
vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän 
määritelmän rajoissa muita tiukempia 
perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, 
tuotantoprosessia ja alaa koskevia 
määritelmiä.

Perustelu

Kolmen prosentin kynnysarvo on liian alhainen ja koskisi liian montaa yritystä. Tuloksena 
olisi kohtuuttomasti byrokratiaa.
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Tarkistus 6

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.

Perustelu

Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia 
unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää 
tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään.
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