
AD\880044NL.doc PE469.857v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Begrotingscommissie

2011/0092(CNS)

24.11.2011

ADVIES
van de Begrotingscommissie

aan de Commissie economische en monetaire zaken

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende wijziging van 
Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van het communautaire kader voor
de belasting van energieproducten en elektriciteit
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Rapporteur voor advies: Angelika Werthmann



PE469.857v02-00 2/8 AD\880044NL.doc

NL

PA_Legam



AD\880044NL.doc 3/8 PE469.857v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Traditioneel worden energiebelastingen om verschillende redenen geheven, meer bepaald om 
inkomsten te verkrijgen en om het gedrag van de consument te beïnvloeden in de richting van 
een efficiënter gebruik van energie en schonere energiebronnen.

Alle lidstaten van de EU heffen belastingen op energie, die op EU-niveau tot op zekere 
hoogte zijn geharmoniseerd. De thans geldende richtlijn energiebelasting uit 2003 was vooral 
bedoeld om op de interne markt concurrentieverstoring in de energiesector te voorkomen.
Sinds de vaststelling van deze richtlijn zijn de politieke randvoorwaarden radicaal veranderd 
(Europese Raad van maart 2008, Klimaatconferentie van de VN in november/december 2010 
in Cancún). Op het gebied van energie en klimaatverandering zijn voor de periode tot 2020 
concrete en ambitieuze beleidsdoelstellingen geformuleerd.

Met haar wijzigingsvoorstel wil de Commissie een brug slaan tussen de vier thema's 
klimaatverandering, efficiënt energiegebruik, interne markt en bevordering van groei en 
werkgelegenheid.

De Commissie stelt voor de toekomstige energiebelasting te verdelen in twee componenten: 
één op basis van het CO2-gehalte en één op basis van het energiegehalte.

Gezien de actuele discussie over een eventueel stelsel van nieuwe eigen middelen van de EU1

is het voorstel van de Commissie vanuit budgettair perspectief van nog groter belang, want 
een mogelijke CO2-belasting zou gedeeltelijk voor deze toekomstige eigen middelen kunnen 
worden gebruikt. Afgezien van dit begrotingsaspect vindt de rapporteur voor advies het van 
belang dat er aandacht wordt geschonken aan de sociale gevolgen van het Commissievoorstel.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie 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 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Een CO2-gerelateerde belasting 

                                               
1 COM(2011)0500; hervormingsconcept "Europa heeft groei nodig" van Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt.
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zou ook kunnen worden gezien als een 
mogelijk onderdeel van een toekomstig 
stelsel van eigen middelen voor de 
begroting van de Europese Unie, met als 
doel de bijdragen van de lidstaten te 
verlagen en een bijdrage te leveren aan de 
bestrijding van klimaatverandering.

Motivering

In de oorspronkelijke Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen stond al 
als doelstelling dat de Unie geheel uit eigen middelen zou worden gefinancierd. Als hiervoor, 
naast een eventuele andere component, een deel van de CO2-gerelateerde belasting zou 
worden gebruikt, zou dat aansluiten bij die doelstelling.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens en liefdadige organisaties 
kunnen deel uitmaken van door de lidstaten 
vastgestelde sociale maatregelen. De 
mogelijkheid om dergelijke vrijstellingen 
of verlagingen toe te passen, moet om 
redenen van gelijke behandeling van 
energiebronnen worden uitgebreid tot alle 
energieproducten die worden gebruikt als 
verwarmingsbrandstof en elektriciteit. Om 
ervoor te zorgen dat het effect ervan op de 
interne markt beperkt blijft, moeten 
dergelijke vrijstellingen en verlagingen 
alleen op niet-zakelijke activiteiten worden 
toegepast.

(17) Vrijstellingen of verlagingen voor 
huishoudens met een laag inkomen en 
liefdadige organisaties kunnen deel 
uitmaken van door de lidstaten vastgestelde 
sociale maatregelen. De mogelijkheid om 
dergelijke vrijstellingen of verlagingen toe 
te passen, moet om redenen van gelijke 
behandeling van energiebronnen worden 
uitgebreid tot alle energieproducten die 
worden gebruikt als verwarmingsbrandstof,
elektriciteit en motorbrandstoffen. Om 
ervoor te zorgen dat het effect ervan op de 
interne markt beperkt blijft, moeten 
dergelijke vrijstellingen en verlagingen 
alleen op niet-zakelijke activiteiten worden 
toegepast.

Motivering

Als men kijkt naar het beschikbare inkomen, zullen de lagere inkomens door de beoogde 
toekomstige belastingheffing op energieproducten relatief zwaarder worden getroffen dan de 
midden- en hogere inkomens. Gelet op de mobiliteitseisen die beroep en privéleven stellen, 
lijkt het passend om ook motorbrandstoffen in aanmerking te laten komen voor mogelijke 
belastingverlagingen.



AD\880044NL.doc 5/8 PE469.857v02-00

NL

Amendement 3

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. Bovendien 
moet de Commissie toezicht houden op de 
markt om te waarborgen dat de 
energiemarkt transparant is en 
verbruikers niet worden benadeeld door 
marktmisbruik.

Motivering

Een CO2-gerelateerde belasting zou vergaande gevolgen hebben voor het milieu- en 
belastingbeleid in de Unie. Daarom moet de Commissie ook aan het Parlement verslag 
uitbrengen. Om het beleid te kunnen bijsturen, moeten de verslagen met kortere tussenpozen 
worden uitgebracht.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 – letter a – punt i
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 15 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) als verwarmingsbrandstof gebruikte 
energieproducten en elektriciteit indien 
deze gebruikt worden door huishoudens 
en/of door organisaties welke door de 
betrokken lidstaat als liefdadige 
instellingen worden erkend. Wanneer het 
gaat om liefdadige organisaties beperken 
de lidstaten de vrĳstelling of verlaging tot 
het niet-zakelĳk gebruik. Indien gemengd 
gebruik plaatsvindt, wordt de belasting 
geheven naar evenredigheid van elk type 
gebruik. Wanneer een gebruik van weinig 
belang is, kan het als nihil worden 
behandeld;

(h) als verwarmingsbrandstof gebruikte 
energieproducten, elektriciteit en 
motorbrandstoffen, met name indien deze 
gebruikt worden door huishoudens met een 
laag inkomen en/of door organisaties 
welke door de betrokken lidstaat als 
liefdadige instellingen worden erkend. 
Wanneer het gaat om liefdadige 
organisaties beperken de lidstaten de 
vrĳstelling of verlaging tot het niet-zakelĳk 
gebruik. Indien gemengd gebruik 
plaatsvindt, wordt de belasting geheven 
naar evenredigheid van elk type gebruik. 
Wanneer een gebruik van weinig belang is, 
kan het als nihil worden behandeld;

Motivering

Als men kijkt naar het beschikbare inkomen, zullen de lagere inkomens door de beoogde 
toekomstige belastingheffing op energieproducten relatief zwaarder worden getroffen dan de 
midden- en hogere inkomens. Gelet op de mobiliteitseisen die beroep en privéleven stellen, 
lijkt het passend om ook motorbrandstoffen in aanmerking te laten komen voor mogelijke 
belastingverlagingen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2003/96/EG
Artikel 17 – lid 1 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder een 'energie-intensief bedrĳf' wordt Onder een "energie-intensief bedrĳf" wordt 
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verstaan een bedrĳf in de zin van artikel 11 
waar de aankoop van energieproducten en 
elektriciteit ten minste 3,0% van de 
productiewaarde uitmaakt, of de 
verschuldigde nationale energiebelasting 
ten minste 0,5% van de toegevoegde 
waarde bedraagt. Binnen deze definitie 
kunnen de lidstaten restrictievere 
concepten toepassen, waaronder definities 
van omzetwaarde, proces en sector.

verstaan een bedrĳf in de zin van artikel 11 
waar de aankoop van energieproducten en 
elektriciteit ten minste 5,0% van de 
productiewaarde uitmaakt, of de 
verschuldigde nationale energiebelasting 
ten minste 0,5% van de toegevoegde 
waarde bedraagt. Binnen deze definitie 
kunnen de lidstaten restrictievere 
concepten toepassen, waaronder definities 
van omzetwaarde, proces en sector.

Motivering

Een drempel van 3% is te laag, want er zouden te veel bedrijven onder vallen. Het daarmee 
gepaard gaande administratieve werk zou niet in verhouding staan tot het resultaat.

Amendement 6

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.

Motivering

Een CO2-gerelateerde belasting zou vergaande gevolgen hebben voor het milieu- en 
belastingbeleid in de Unie. Daarom moet de Commissie ook aan het Parlement verslag 
uitbrengen. Om het beleid te kunnen bijsturen, moeten de verslagen met kortere tussenpozen 
worden uitgebracht.
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