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Tarkistus 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 22
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivin 2003/96/EY 
tarkoituksena oli varmistaa 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
energiatuotteiden ja sähkön verotuksen 
osalta. Perussopimuksen 6 artiklan 
mukaisesti ympäristönsuojeluvaatimukset 
on sisällytetty kyseisen direktiivin 
velvoitteisiin ottaen erityisesti huomioon 
Kioton pöytäkirja.

(1) Neuvoston direktiivin 2003/96/EY 
tarkoituksena oli varmistaa 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
energiatuotteiden ja sähkön verotuksen 
osalta. Perussopimuksen 6 artiklan 
mukaisesti ympäristönsuojeluvaatimukset 
on sisällytetty kyseisen direktiivin 
velvoitteisiin ottaen erityisesti huomioon 
Kioton pöytäkirja. On tärkeää varmistaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan mukaisesti, että 
ihmisten terveyden suojelu otetaan 
riittävästi huomioon esimerkiksi ilman 
saasteiden yhteydessä.

Or. nl

Tarkistus 23
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kun otetaan huomioon, että 
energiaverotus on Euroopan unionissa 
niin laaja-alainen ja tärkeä asia, on 
olennaista, että jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
406/2009/EY1 olisi oltava perusta 
energiatuotteiden ja sähkön verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen 
uudistamiselle, sillä ainoastaan tällä 
tavalla ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
tavoitteet voidaan ottaa asianmukaisesti 
huomioon. Jotta tuleville sukupolville 
jätettäisiin perinnöksi elinkelpoinen 
ympäristö, suunnitellun 
energiaverotuksen uudistamisen 
yhteydessä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoite olisi asetettava 
yksittäisten jäsenvaltioiden energia- ja 
teollisuuspoliittisten tavoitteiden edelle.
_____________
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136.

Or. de

Tarkistus 24
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jotta energian sisämarkkinat 
toimisivat riittävästi ja tehokkaasti, 
kaikkia unionin aloitteita ja tähän alaan 
liittyvää lainsäädäntöä on koordinoitava 
jatkuvasti ja huolellisesti. Tarkistetusta 
direktiivistä 2003/96/EY olisi tehtävä 
yhteensopiva muiden energiaan liittyvien 
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toimintalinjojen kanssa. Toimintalinjat 
olisi lisäksi mukautettava asianmukaisella 
tavalla energiaverotuksen kehykseen. 
Johdonmukaisuuden puute haittaisi 
unionin älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun pitkän aikavälin 
tavoitteiden toteuttamista.

Or. en

Perustelu

Energia-alaan on liittynyt paljon poliittista toimintaa muutaman vuoden ajan, mutta eri 
aloitteiden välinen koordinointi on ollut heikkoa. Nyt tarvitaan johdonmukaisempaa 
lähestymistapaa, jolla muodostetaan synergioita ja poistetaan epäjohdonmukaisuuksia.

Tarkistus 25
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Energiatuotteiden verotusta olisi 
lähestyttävä teknologiasta 
riippumattomalla tavalla, jotta uudet 
teknologiat voisivat kehittyä.

Or. nl

Tarkistus 26
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Direktiivin 2003/96/EY tarkistusta 
olisi tarkasteltava 
ympäristöverouudistuksen ja Eurooppa 
2020 -strategian yhteydessä. Jos 
jäsenvaltiot päättävät panna tarkistetun 
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direktiivin täytäntöön siten, että syntyy 
lisää tuloja, lisäresursseilla olisi ainakin 
osittain edistettävä kestävien työpaikkojen 
luomista ja kasvua vähentämällä työn 
verotusta oikeudenmukaisella ja 
tasapainoisella tavalla. Siirrettäessä 
verotuksen vaikutusta yhdestä 
tuotantotekijästä (työ) toiseen (energia) 
työllisyystilanne parantuisi ja päästöt 
vähenisivät, ilman että eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykyyn kohdistuisi 
kielteisiä vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistetun direktiivin olisi oltava tärkeä tekijä sellaisen vihreän muutoksen edistämisessä, 
johon sisältyy ilmastonmuutoksen torjuminen, uusien vihreiden työpaikkojen luominen, 
nopeampi puhtaampien teknologioiden kehittäminen sekä energiatehokkuuden ja 
energiansäästön lisääminen. Vihreä kasvu on keskeistä, jotta eurooppalaiset yritykset voivat 
puolustaa asemaansa globaaleilla markkinoilla. Mikä tärkeintä, muutosta olisi edistettävä 
luomalla älykkäämpi – ei raskaampi – verorakenne.

Tarkistus 27
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva 
verotus voi olla jäsenvaltioille 
kustannustehokas tapa saada aikaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
406/2009/EY mukaan tarvittavat 
kasvihuonekaasujen päästövähennykset 
niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva 
verotus on yleensä jäsenvaltioille 
kustannustehokas tapa saada aikaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
406/2009/EY mukaan tarvittavat 
kasvihuonekaasujen päästövähennykset 
niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
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kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän 
soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen potentiaalinen asema huomioon 
ottaen sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta edellyttää tästä verotuksesta 
annettavia yhteisiä sääntöjä.

kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän 
soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen nykyinen ja potentiaalinen 
asema huomioon ottaen sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta edellyttää tästä 
verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön hyvin toimivia ja kustannustehokkaita 
hiilidioksidiperusteisia verojärjestelmiä.

Tarkistus 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva 
verotus voi olla jäsenvaltioille 
kustannustehokas tapa saada aikaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
406/2009/EY mukaan tarvittavat
kasvihuonekaasujen päästövähennykset 
niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva 
verotus voi olla jäsenvaltioille 
kustannustehokas tapa saada aikaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
406/2009/EY mukaiset
kasvihuonekaasujen päästövähennykset 
niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän 
soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen potentiaalinen asema huomioon 
ottaen sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta edellyttää tästä verotuksesta 
annettavia yhteisiä sääntöjä.

2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän 
soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen potentiaalinen asema huomioon 
ottaen sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta edellyttää tästä verotuksesta 
annettavia yhteisiä sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, 
että jäsenvaltioiden taloudet vaihtelevat 
energiayhdistelmän osalta ja että 
kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista 
olisi tuettava verotuksen neutraliteetin 
periaatteen mukaisesti varmistamalla, että 
sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia kyseisten 
talouksien kilpailukykyyn. Direktiivissä 
otetaan huomioon, että jäsenvaltiot 
laativat parhaillaan pitkän aikavälin 
parhaita mahdollisia 
energiayhdistelmästrategioita, jotka 
antavat niille esimerkiksi mahdollisuuden 
siirtyä vähäpäästöiseen talouteen, joka 
puolestaan sallii niiden vastata EU:n 
lainsäädännön asettamiin 
ympäristöhaasteisiin. Kun otetaan 
huomioon asiaankuuluvat oikeutetut 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset edut, 
jäsenvaltioille olisi annettava vapaat kädet 
soveltaa hiilidioksidipäästöihin 
perustuvaa verotusta. Tällaisen 
päätösvallan antaminen jäsenvaltioille 
merkitsee, että niillä on valinnan vapaus 
tai mahdollisuus käyttää päästöosiota 
energiatuotteiden ja sähkön verokantaa 
määrätessään.
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Or. pl

Tarkistus 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
siihen asti käyttää lämmityspolttoaineiden, 
moottoripolttoaineiden ja sähkön 
energiaverotusta erilaisiin tarkoituksiin, 
jotka eivät välttämättä eivätkä erityisesti tai 
yksinomaan liity kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen.

(4) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava 
siihen asti käyttää lämmityspolttoaineiden, 
moottoripolttoaineiden ja sähkön 
energiaverotusta erilaisiin tarkoituksiin, 
jotka eivät välttämättä eivätkä erityisesti tai 
yksinomaan liity kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen.

Or. pl

Tarkistus 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Energiaverotus ei saisi koskea 
jätteiden energiahyödyntämistä eikä 
erityisesti jätteiden käyttöä 
vaihtoehtoisena polttoaineena, kun 
otetaan huomioon, että jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/98/EY kehotetaan 
jätteiden tuottajia ja haltijoita 
loppukäsittelemään jätettä 
mahdollisimman energiatehokkaasti ja 
luonnonvaroja säästäen ja asetetaan 
jätteen hyödyntäminen jätteen 
loppukäsittelyn edelle. 
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Or. de

Tarkistus 32
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden olisi myös 
säilytettävä oikeus soveltaa nollaverotusta 
maataloudessa, puutarhaviljelyssä, 
kalanviljelyssä ja metsänhoidossa 
käytettävien energiatuotteiden ja sähkön 
kulutukseen yleisessä 
energiankulutusverotuksessa.

Or. en

Tarkistus 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 yhdestä tai 
kahdesta osiosta eli pakollisista yleisistä 
energiankulutusveroista ja vapaaehtoisista 
hiilidioksidiperusteisista veroista.

Or. en
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Tarkistus 34
Philippe De Backer

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.
Komission olisi toimitettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus, 
jossa tarkastellaan, olisiko 
hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muiden 
haitallisten kaasujen päästöt otettava 
huomioon ihmisten terveyden 
suojelemiseksi.

Or. nl

Tarkistus 35
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Hiilidioksidiperusteisessa muiden kuin 
biomassaan perustuvien polttoaineiden
verotuksessa olisi otettava huomioon 
kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
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2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden ympäristöedut. Näitä tuotteita 
olisi verotettava biomassalle tai 
biomassasta tehdyille tuotteille 
päätöksessä 2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja 
bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin 
luokka. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi 
sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 
että nämä kriteerit täyttyvät.

parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Jäsenvaltioiden 
on sovellettava uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY 
2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyihin
biomassaan, biopolttoaineisiin ja 
bionesteisiin, jotka eivät täytä kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädettyjä 
kestävyyskriteerejä, hiilidioksidin 
oletuspäästökerrointa, joka koskee 
vastaavaa lämmityspolttoainetta tai 
moottoripolttoainetta, jonka 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi estää soveltamasta biomassaan perustuviin polttoaineisiin 
hiilidioksidiveroa siinä määrin kuin se vastaa tällaisten polttoaineiden koko elinkaaren 
aikaisia tuotannosta, jalostuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä aiheutuvia 
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nettohiilidioksidipäästöjä. Tätä pitäisi soveltaa paitsi biopolttoaineisiin ja bionesteisiin myös 
kiinteään biomassaan perustuviin polttoaineisiin.

Tarkistus 36
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi 
verotettava biomassalle tai biomassasta 
tehdyille tuotteille päätöksessä 
2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi 
verotettava biomassalle tai biomassasta 
tehdyille tuotteille päätöksessä 
2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
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23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja 
bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin 
luokka. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi 
sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 
että nämä kriteerit täyttyvät.

täyttävätkö ne asiaankuuluvat 
kestävyyskriteerit, biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
erityisiä viitearvoja olisi sovellettava 
ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä 
kriteerit täyttyvät. Uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2209/28/EY 
2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyihin 
biopolttoaineisiin ja bionesteisiin on 
sovellettava kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädettyjä 
kestävyyskriteerejä. Komissio esittää 
viimeistään vuoden kuluttua tämän 
direktiivin hyväksymisestä ehdotuksen 
muita biomassasta valmistettuja tuotteita 
kuin biopolttoaineita ja bionesteitä 
koskevista erityisistä kestävyyskriteereistä. 
Näitä erityisiä kestävyyskriteerejä 
sovelletaan näihin tuotteisiin heti 
ehdotuksen hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteerejä olisi sovellettava paitsi biopolttoaineisiin ja bionesteisiin myös kiinteään 
biomassaan perustuviin polttoaineisiin. Ei olisi perusteltua antaa komission ehdotuksen 
mukaisesti jatkuvasti erityiskohtelua kestämättömästä kiinteästä biomassasta valmistetuille 
polttoaineille. Koska kestävyysajattelussa on jonkin verran eroja kiinteän biomassan ja 
biopolttoaineiden/bionesteiden välillä, kiinteää biomassaa varten on laadittava 
erityiskriteerejä, joita on sitten noudatettava tämän direktiivin puitteissa.

Tarkistus 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
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Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden ympäristöedut. Näitä tuotteita 
olisi verotettava biomassalle tai 
biomassasta tehdyille tuotteille 
päätöksessä 2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja 
bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin 
luokka. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi 
sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 
että nämä kriteerit täyttyvät.

Hiilidioksidiperusteisessa muiden kuin 
biomassaan perustuvien polttoaineiden
verotuksessa olisi otettava huomioon 
kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Jäsenvaltioiden 
on verotettava uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY 
2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjä
biomassaa, biopolttoaineita ja bionesteitä, 
jotka eivät täytä kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädettyjä 
kestävyyskriteerejä, sellaisen
hiilidioksidin oletuspäästökertoimen 
mukaisesti, joka koskee vastaavaa 
lämmityspolttoainetta tai 
moottoripolttoainetta, jonka 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioita ei pidä estää soveltamasta biomassaan perustuviin polttoaineisiin 
hiilidioksidiveroa siinä määrin kuin se vastaa tällaisten polttoaineiden koko elinkaaren 
aikaisia tuotannosta, jalostuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä aiheutuvia 
nettohiilidioksidipäästöjä. Tätä pitäisi soveltaa paitsi biopolttoaineisiin ja bionesteisiin myös 
kiinteään biomassaan perustuviin polttoaineisiin. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
hiilidioksidiperusteinen verotus pitäisi sovittaa kestävyyskriteerejä koskevien hyväksyttyjen 
muutosten mukaiseksi.

Tarkistus 38
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi 
verotettava biomassalle tai biomassasta 

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt. Tässä yhteydessä olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon myös sähköä 
tuottavien voimalaitosten päivittäisestä 
toiminnasta aiheutuvat 
hiilidioksidipäästöt sekä päästöt, jotka
syntyvät voimalaitosten käyttöön 
tarvittavien polttoaineiden louhinnasta ja 
näiden polttoaineiden jälleenkäsittelystä.
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
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tehdyille tuotteille päätöksessä 
2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja 
bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin 
luokka. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi 
sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 
että nämä kriteerit täyttyvät.

direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi 
verotettava biomassalle tai biomassasta 
tehdyille tuotteille päätöksessä 
2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja 
bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin 
luokka. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi 
sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 
että nämä kriteerit täyttyvät.

Or. de

Tarkistus 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
olisi otettava huomioon kyseisen 
energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 

(6) Molemmat osiot olisi laskettava 
objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri 
energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. 
Vapaaehtoisessa hiilidioksidiperusteisessa 
verotuksessa olisi otettava huomioon 
kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat 
hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi 
verotettava biomassalle tai biomassasta 
tehdyille tuotteille päätöksessä 
2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja 
bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin 
luokka. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi 
sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 
että nämä kriteerit täyttyvät.

parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisten ohjeiden 
vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen 
tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä 
heinäkuuta 2007 tehdyssä komission 
päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja 
hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. 
Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
olisi otettava huomioon eri 
energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö 
sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon biomassan tai 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi 
verotettava biomassalle tai biomassasta 
tehdyille tuotteille päätöksessä 
2007/589/EY eriteltyjen 
hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden 
direktiivin 2009/28/EY liitteen III 
mukaisesti eritellyn energiasisällön 
perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja 
bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin 
luokka. Koska näiden tuotteiden 
ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, 
täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 
17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, 
biomassan tai biomassasta valmistettujen 
tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi 
sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, 
että nämä kriteerit täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 40
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 
jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 
Tätä verotusta olisi sovellettava 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 
molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi
soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 
laitosten kulutukseen.

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 
jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 
Tätä verotusta olisi sovellettava 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 
molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei saa
soveltaa suoraan tai välillisesti unionin 
järjestelmään kuuluvien laitosten 
kulutukseen. Kaksinkertainen taakka 
kaksinkertaisen verotuksen ja 
kaksinkertaisen sääntelyn muodossa 
johtaa kilpailun vääristymiseen, ja se on 
poistettava.

Or. de

Tarkistus 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 
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jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 
Tätä verotusta olisi sovellettava 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 
molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi 
soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 
laitosten kulutukseen.

jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 
Tätä verotusta olisi sovellettava 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 
molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi 
soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 
laitosten kulutukseen, kun päästöoikeuksia 
ei ole myönnetty maksuttomasti.

Or. en

Perustelu

Hiiliverosta on vapautettava alat, joille ei myönnetä maksuttomia päästöoikeuksia.

Tarkistus 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 
jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 
Tätä verotusta olisi sovellettava 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi 
mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, 
jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. 
Tätä vapaaehtoista verotusta olisi 
sovellettava hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien energiatuotteiden kaikkiin 
käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin 
lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa 
laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen 
direktiivin mukaiseen 
päästökauppajärjestelmään. Koska 
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molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi 
soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 
laitosten kulutukseen.

molempien välineiden kumulatiivinen 
käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin 
päästökauppajärjestelmässä kaiken 
kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä 
ylittäviä päästövähennyksiä vaan 
ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten 
kokonaiskustannuksia, 
hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi 
soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien 
laitosten kulutukseen.

Or. en

Tarkistus 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi 
molemmissa energiaverotuksen osioissa 
olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn 
käyttötarkoitukseen käytettyihin 
energiatuotteisiin samoja 
vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä 
vähimmäisverotasoista on säädetty, 
jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen 
neutraliteetin vuoksi varmistettava 
yhtäläiset kansallisen verotuksen 
vähimmäistasot kaikille kyseisille 
tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää 
siirtymäkausista näiden tasojen 
yhtäläistämistä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi 
molemmissa energiaverotuksen osioissa 
olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn 
käyttötarkoitukseen käytettyihin 
energiatuotteisiin samoja
vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä 
vähimmäisverotasoista on säädetty, 
jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen 
neutraliteetin vuoksi varmistettava
yhtäläiset kansallisen verotuksen 
vähimmäistasot kaikille kyseisille 
tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää 
siirtymäkausista näiden tasojen 
yhtäläistämistä varten.

(8) Teknologian neutraliteetin vuoksi 
kaikkiin tiettyyn käyttötarkoitukseen 
käytettyihin energiatuotteisiin olisi 
sovellettava vähimmäisverotasoja. 
Yhtäläiset kansallisen verotuksen tasot 
eivät ole tarpeen energiapolitiikassa.

Or. de

Tarkistus 45
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi 
molemmissa energiaverotuksen osioissa 
olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn 
käyttötarkoitukseen käytettyihin 
energiatuotteisiin samoja 
vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä 
vähimmäisverotasoista on säädetty, 
jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen 
neutraliteetin vuoksi varmistettava 
yhtäläiset kansallisen verotuksen 
vähimmäistasot kaikille kyseisille 
tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää 
siirtymäkausista näiden tasojen 
yhtäläistämistä varten.

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi 
molemmissa energiaverotuksen osioissa 
olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn 
käyttötarkoitukseen käytettyihin 
energiatuotteisiin samoja 
vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä 
vähimmäisverotasoista on säädetty, 
jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen 
neutraliteetin vuoksi varmistettava 
yhtäläiset kansallisen verotuksen 
vähimmäistasot kaikille kyseisille 
tuotteille. Moottoripolttoaineiden osalta 
voitaisiin säätää siirtymäkaudesta näiden 
tasojen yhtäläistämistä varten.

Or. en
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Perustelu

Polttoaineita koskevan neutraliteetin periaatteen täydellinen soveltaminen näyttää 
ongelmalliselta ainoastaan lyhyellä aikavälillä autoteollisuudessa. Muilla aloilla ei ole 
odotettavissa olennaisia vaikeuksia. Siksi on perusteltua aloittaa vaiheittainen siirtyminen 
täydelliseen neutraliteettiin liikenteen käyttöön tarkoitetun moottoripolttoaineen osalta mutta 
ei muiden polttoainetyyppien tai käyttötarkoitusten tapauksessa.

Tarkistus 46
Rovana Plumb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi 
molemmissa energiaverotuksen osioissa 
olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn 
käyttötarkoitukseen käytettyihin 
energiatuotteisiin samoja 
vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä 
vähimmäisverotasoista on säädetty, 
jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen 
neutraliteetin vuoksi varmistettava 
yhtäläiset kansallisen verotuksen 
vähimmäistasot kaikille kyseisille 
tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää 
siirtymäkausista näiden tasojen 
yhtäläistämistä varten.

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi 
molemmissa energiaverotuksen osioissa 
olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn 
käyttötarkoitukseen käytettyihin 
energiatuotteisiin samoja 
vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä 
vähimmäisverotasoista on säädetty, 
jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen 
neutraliteetin vuoksi varmistettava 
yhtäläiset kansallisen verotuksen 
vähimmäistasot kaikille kyseisille 
tuotteille. Moottoripolttoaineiden osalta 
voitaisiin säätää siirtymäkaudesta näiden 
tasojen yhtäläistämistä varten.

Or. en

Perustelu

Polttoaineita koskevan neutraliteetin periaate näyttää ongelmalliselta autoteollisuudessa 
lähitulevaisuudessa. Siksi on perusteltua aloittaa vaiheittainen siirtyminen täydelliseen 
neutraliteettiin liikenteen käyttöön tarkoitetun moottoripolttoaineen osalta mutta ei muiden 
polttoainetyyppien tai käyttötarkoitusten tapauksessa.

Tarkistus 47
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Suhteellisuusperiaatetta olisi 
sovellettava oikeudenmukaisella tavalla 
määritettäessä fossiilisten polttoaineiden 
ja muiden kuin fossiilisten polttoaineiden 
verokantaa kullekin näiden luokkien 
erilliselle energiatuotteelle. Kun yhtäläisiä 
vähimmäisverotasoja suositellaan osana 
tätä direktiiviä toisaalta fossiilisille 
polttoaineille ja toisaalta muille kuin 
fossiilisille polttoaineille, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava yhtäläiset kansallisen 
verotuksen vähimmäistasot kaikille joko 
fossiilisten tai muiden kuin fossiilisten 
polttoaineiden luokkaan kuuluville 
tuotteille. Yksittäisten jäsenvaltioiden niin 
pyytäessä niille olisi myönnettävä 
siirtymäkausia, joiden avulla ne voivat 
soveltaa väliaikaista käytöstäpoistoa tai 
vapauttaa tiettyjä aloja tämän direktiivin 
soveltamisalasta tai tehdä poikkeuksen 
päivämäärästä, johon mennessä se on 
saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoja vahvistettaessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioille 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä tehdyssä 
päätöksessä 406/2009/EY säädetyt 

Poistetaan.
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kansalliset tavoitteet. Koska mainitussa 
päätöksessä todetaan, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisponnistusten olisi 
jakauduttava oikeudenmukaisesti 
jäsenvaltioiden kesken, olisi säädettävä 
joitakin jäsenvaltioita koskevista 
siirtymäkausista.

Or. en

Tarkistus 49
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoja vahvistettaessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioille 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä tehdyssä 
päätöksessä 406/2009/EY säädetyt 
kansalliset tavoitteet. Koska mainitussa 
päätöksessä todetaan, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisponnistusten olisi jakauduttava 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, olisi säädettävä joitakin 
jäsenvaltioita koskevista siirtymäkausista.

(9) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoja vahvistettaessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioille 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä tehdyssä 
päätöksessä 406/2009/EY säädetyt 
kansalliset tavoitteet. Koska mainitussa 
päätöksessä todetaan, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisponnistusten olisi jakauduttava 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, voitaisiin säätää joitakin 
jäsenvaltioita koskevista siirtymäkausista.
Kausien olisi oltava mahdollisimman 
lyhyitä ja niiden soveltamisalan olisi 
oltava mahdollisimman rajoitettu. Jos 
unioni päättää nostaa 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteitaan, kausia olisi 
tarkasteltava uudelleen ja ne olisi sen 
jälkeen määritettävä uudelleen tai 
poistettava.

Or. en
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Perustelu

Jos kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita nostetaan, siirtymäkausia olisi 
tarkasteltava uudessa valossa. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden, joille on myönnetty 
heti alussa vapautus, olisi ainakin jossakin määrin osallistuttava yhteisiin päästöjen 
vähentämispyrkimyksiin.

Tarkistus 50
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoja vahvistettaessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioille 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä tehdyssä 
päätöksessä 406/2009/EY säädetyt 
kansalliset tavoitteet. Koska mainitussa 
päätöksessä todetaan, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisponnistusten olisi jakauduttava 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, olisi säädettävä joitakin 
jäsenvaltioita koskevista siirtymäkausista.

(9) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoja vahvistettaessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioille 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä tehdyssä 
päätöksessä 406/2009/EY säädetyt 
kansalliset tavoitteet. Koska mainitussa 
päätöksessä todetaan, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisponnistusten olisi jakauduttava 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, olisi säädettävä riittävän pitkistä
joitakin jäsenvaltioita koskevista 
siirtymäkausista ottaen huomioon niiden 
yhteiskunnalliset tarpeet ja niiden 
energia-alan tarvittavaa uudistamista 
koskevan aikataulun.

Or. en

Tarkistus 51
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
vähimmäistasojen olisi pääsääntöisesti 
perustuttava verotuksen nykyisiin 
vähimmäistasoihin. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että moottoripolttoaineisiin 
sovellettavien yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistason 
olisi edelleen oltava korkeampi kuin 
lämmityspolttoaineisiin sovellettava taso.

(10) Yleisessä energiankulutusverotuksessa 
vähimmäistasojen olisi pääsääntöisesti 
perustuttava verotuksen nykyisiin 
vähimmäistasoihin. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että moottoripolttoaineisiin 
sovellettavien yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistason 
olisi edelleen oltava korkeampi kuin 
lämmityspolttoaineisiin sovellettava taso.
Oikeudenmukaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi ajoneuvojen 
käyttövoimana käytettävää sähköä olisi 
myös verotettava korkeamman 
verokannan mukaan kuin muihin 
tarkoituksiin käytettävää sähköä. On 
todennäköistä, että lähitulevaisuudessa 
sähköä käytetään 
käyttövoimajärjestelmien ensisijaisena 
energialähteenä sekä junissa ja 
yksityisautoissa että hyötyajoneuvoissa. 
Jotta kilpailu ei vääristyisi, 
käyttövoimajärjestelmien energiana 
käytetyn sähkön vähimmäisverotaso olisi 
sovitettava yhteen 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja polttoaineita koskevien 
verotasojen kanssa. Ajoneuvojen 
käyttövoimana käytettävän sähkön 
vähimmäisverotasojen olisi siksi oltava 
samat kuin polttoaineena käytettävän 
dieselöljyn.

Or. de

Tarkistus 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 

Poistetaan.
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vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission 
säännöllisesti tekemän direktiivin 
tarkistuksen yhteydessä. Yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti mukautettava 
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 
nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. 
Energian ja elintarvikkeiden hintojen 
vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 
vähentämiseksi mukautuksen olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan 
EU:n laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus.

Or. en

Tarkistus 53
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission säännöllisesti 
tekemän direktiivin tarkistuksen 
yhteydessä. Yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti mukautettava 
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission säännöllisesti 
tekemän direktiivin tarkistuksen 
yhteydessä.
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nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. 
Energian ja elintarvikkeiden hintojen 
vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 
vähentämiseksi mukautuksen olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan 
EU:n laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus.

Or. en

Tarkistus 54
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission 
säännöllisesti tekemän direktiivin 
tarkistuksen yhteydessä. Yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti mukautettava
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 
nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. 
Energian ja elintarvikkeiden hintojen 
vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 
vähentämiseksi mukautuksen olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan EU:n 
laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus.

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Sekä yleisen 
energiankulutusverotuksen että 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti ajantasaistettava
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Energian ja 
elintarvikkeiden hintojen vaihtelusta 
johtuvan epävakaisuuden vähentämiseksi 
mukautusten olisi perustuttava Eurostatin 
julkaisemaan EU:n laajuiseen 
yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus. Koska 
hiilidioksidiperusteinen verotus täydentää 
direktiivin 2003/87/EY toimintaa, 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistaso olisi sovitettava 
päästöoikeuksien markkinahintaan, jos se 
on korkeampi kuin hiilidioksidin 
perustason todellinen arvo. Jos unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteita nostetaan, 
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hiilidioksidin perustaso olisi saatettava 
uusien tavoitteiden mukaiseksi.

Or. en

Perustelu

Indeksointia olisi sovellettava hiilidioksidiosuuksiin ja olisi varmistettava, että hiilidioksidin 
vähimmäisverotason reaalivaikutus ei vesity. Koska energiatuotteet eivät sisälly valittuun 
indeksiin, vältetään inflaatiosta aiheutuvat ongelmat. Lisäksi olisi luotava hiilidioksidia 
koskevat toimintaedellytykset energiaverotuksen ja päästökauppajärjestelmän välille 
liittämällä vähimmäistaso tässä direktiivissä kiinteästi yhteen päästökauppajärjestelmän 
hintasignaalin kanssa. Tällä tavalla luodaan ennustettavia ja oikeudenmukaisia kannustimia 
hiilidioksidipäästöjen käsittelemiseksi yhteiskunnan kaikilla aloilla.

Tarkistus 55
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission säännöllisesti 
tekemän direktiivin tarkistuksen 
yhteydessä. Yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti mukautettava
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 
nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. 
Energian ja elintarvikkeiden hintojen 
vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 
vähentämiseksi mukautuksen olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan EU:n 
laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus.

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission säännöllisesti 
tekemän direktiivin tarkistuksen 
yhteydessä. Neuvoston olisi komissiota, 
Euroopan parlamenttia ja asianomaisia 
sidosryhmiä kuultuaan arvioitava 
uudelleen yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja säännöllisin väliajoin 
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Energian ja 
elintarvikkeiden hintojen vaihtelusta 
johtuvan epävakaisuuden vähentämiseksi 
säännöllisen uudelleenarvioinnin olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan EU:n 
laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
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elintarvikkeiden vaikutus.

Or. en

Tarkistus 56
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella 
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien markkinahintaa olisi 
seurattava tiiviisti komission säännöllisesti 
tekemän direktiivin tarkistuksen 
yhteydessä. Yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti mukautettava 
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 
nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. 
Energian ja elintarvikkeiden hintojen 
vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 
vähentämiseksi mukautuksen olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan EU:n 
laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus.

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen 
vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu 
vaikutus säilyy. Koska 
hiilidioksidiperusteisella verotuksella
täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, 
päästöoikeuksien todellisen
markkinahinnan kehityksen on oltava 
vertailuperuste, jota käytetään 
asetettaessa hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen taso komission säännöllisesti 
tekemän direktiivin tarkistuksen 
yhteydessä. Yleisen 
energiankulutusverotuksen 
vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin 
väliajoin automaattisesti mukautettava 
niiden todellisen arvon kehityksen 
huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen 
nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. 
Energian ja elintarvikkeiden hintojen 
vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden 
vähentämiseksi mukautuksen olisi 
perustuttava Eurostatin julkaisemaan EU:n 
laajuiseen yhdenmukaistettuun 
kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus.

Or. de

Tarkistus 57
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun otetaan huomioon 
monitahoiset vaatimukset, jotka uuden 
järjestelmän kahden osion, 
energiaverotuksen ja 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen, 
edellytetään täyttävän, on laadittava 
kaikilla tasoilla selkeitä sääntöjä, jotka 
ovat kaikkien kuluttajien etujen 
mukaisesti avoimia ja helposti 
ymmärrettäviä, jotta taataan järjestelmän 
moitteeton hallinnointi.

Or. de

Tarkistus 58
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin 
yrityskäytössä ja jota siksi perinteisesti on 
verotettu vähemmän, sovellettava 
edullisempi vähimmäisverotaso johtaa 
vääristymiin sen kanssa eniten 
kilpailevaan tuotteeseen eli bensiiniin 
nähden. Siksi direktiivin 2003/96/EY 7 
artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat.

Poistetaan.

Or. fi
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Tarkistus 59
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettava edullisempi 
vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen 
kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli 
bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 
2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat.

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettava edullisempi 
vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen 
kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli 
bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 
2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon.

Or. en

Perustelu

Dieselpolttoaine on edelleen tärkeä polttoaine yrityskäytössä. Verotasojen yhdistäminen 
tarkoittaisi dieselpolttoöljyn hinnan nousua useassa jäsenvaltiossa. Ei ole syytä heikentää 
esimerkiksi kuljetusalan kilpailukykyä yhtenäistämällä bensiinin ja dieselpolttoaineen 
vähimmäisverokantoja.

Tarkistus 60
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
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alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettava edullisempi 
vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen 
kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli 
bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 
2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat.

alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettava edullisempi 
vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen 
kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli 
bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 
2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen 
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat. Olisi kuitenkin säädettävä 
siirtymäkausista, jotta edistetään tämän 
direktiivin saattamista osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 61
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettava edullisempi 
vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin 
sen kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen 
eli bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 
2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On tarpeen
täydentää tätä mukautusta ja siirtyä 
asteittain tilanteeseen, jossa 
dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot 
ovat samat.

(12) Moottoripolttoaineiden osalta 
dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota 
alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä 
ja jota siksi perinteisesti on verotettu 
vähemmän, sovellettavan edullisemman 
vähimmäisverotason voitaisiin katsoa 
johtavan vääristymiin sen kanssa eniten 
kilpailevaan tuotteeseen eli bensiiniin 
nähden. Siksi direktiivin 2003/96/EY 7 
artiklassa säädetään, että tätä 
vähimmäisverotasoa aletaan asteittain 
mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan 
vähimmäisverotasoon. On syytä täydentää 
tätä mukautusta ja siirtyä asteittain 
tilanteeseen, jossa dieselpolttoaineen ja 
bensiinin verotasot ovat samat.

Or. en
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Perustelu

Tähän tekstiin olisi lisättävä hieman merkitysvivahteita.

Tarkistus 62
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Uuden verorakenteen 
täytäntöönpano edellyttää
dieselpolttoöljyn verokannan nostamista 
samalle tasolle kuin bensiinin. Tämä 
saattaa kyseenalaistaa sekä Euroopan 
autoteollisuuden päätöksen keskittyä 
puhtaisiin, energiatehokkaisiin 
perinteisiin polttomoottoreihin että EU:n 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteet, sillä asetetut 
hiilidioksidin raja-arvot voidaan 
saavuttaa ainoastaan, jos dieselpolttoöljy 
on käyttövoimana riittävässä määrässä 
tieliikenteen ajoneuvoista. On toteutettava 
asianmukaisia joustavia toimenpiteitä, 
jotta varmistetaan, ettei vaaranneta 
autoalan kilpailukykyä eikä 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisstrategian toteutusta kyseisellä 
alalla. Myyntiveroja, rekisteröintiveroja ja 
vuotuisia käyttöveroja on 
yhdenmukaistettava ja periaatteessa niitä 
on määrättävä ainoastaan ajoneuvon 
hiilidioksidipäästöjen perusteella.

Or. de

Tarkistus 63
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa
ammattitarkoitukseen käytettävään
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen 
kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. 
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 
kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 
kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

(13) Polttoaineiden energiasisältöön 
perustuvaa verotusta, joka johtaa siihen, 
että bensiiniin ja dieselpolttoöljyyn 
sovelletaan erilaisia verokantoja, olisi 
sovellettava ainoastaan 
vähimmäisverotasoihin. Jäsenvaltioiden
on edelleen voitava vapaasti määrätä 
verokantansa bensiinille ja 
dieselpolttoöljylle noudattaen kansallisen 
verotuksellisen itsemääräämisoikeuden 
periaatetta, jos ne eivät laske direktiivissä 
säädettyjen vähimmäisverotasojen alle. 
Jäsenvaltioiden on vastaavasti voitava 
määrätä erilaisia verokantoja yksityiseen 
ja ammattitarkoitukseen käytettävälle 
dieselpolttoöljylle. Hyötyajoneuvojen 
alalla dieselpolttoöljyn ja bensiinin 
välinen kilpailu moottoripolttoaineena on 
merkityksetöntä, koska kaikki 
hyötyajoneuvot on varustettu 
dieselmoottoreilla eikä niitä ole 
mahdollista korvata bensiinimoottoreilla 
tulevaisuudessa. Maantiekuljetuksiin 
käytettäviltä hyötyajoneuvoilta peritään jo 
maksua niiden aiheuttamista 
infrastruktuurikustannuksista, koska 
niiltä peritään aikaan tai matkaan 
perustuvia tienmaksuja. Siksi on erittäin 
perusteltua, että jäsenvaltiot saavat 
edelleen soveltaa tietynlaisten 
hyötyajoneuvojen käyttövoimana 
käytettävään dieselpolttoöljyyn 
alhaisempaa verokantaa kuin muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn. Tässä yhteydessä 
ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoöljyn kansallinen verotaso ei 
saa missään tapauksessa laskea 
moottoripolttoaineena käytettävän 
dieselpolttoöljyn vähimmäisverotason alle.

Or. de
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Tarkistus 64
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen 
kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. 
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 
2 kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 
kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn säilytetään. 
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 
2 kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 
kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn 
alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn olisi säilytettävä, sillä ammattiliikenteelle ei ole vielä tarjolla 
vaihtoehtoista polttoainetta.

Tarkistus 65
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa (13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
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ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, 
ja säännös olisi siksi poistettava. 
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 
2 kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 
kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, 
ja säännös olisi siksi poistettava. Jotta 
kuljetusliikkeillä olisi mahdollisuus 
sopeutua uusiin sääntöihin, olisi 
säädettävä vuonna 2023 päättyvästä 
siirtymäkaudesta. Direktiivin 2003/96/EY 
9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 
kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Or. nl

Tarkistus 66
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, 
ja säännös olisi siksi poistettava. 
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 
2 kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, 
ja säännös olisi siksi poistettava. 
Tasapuolisuuden vuoksi ja 
moottoripolttoaineita käyttävien 
erityyppisten rahtiliikenteen 
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kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

kuljetusvälineiden yhtäläisten 
toimintaedellytysten turvaamiseksi lento-
ja meriliikenteen käyttämiä 
moottoripolttoaineita ja muita 
energiatuotteita olisi verotettava 
vastaavasti. Direktiivin 2003/96/EY 
9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa 
kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sallittava verottaa lento- ja meriliikenteessä käytettäviä energiatuotteita.

Tarkistus 67
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää 
vaikuta yhteensopivalta 
energiatehokkuuden parantamista ja 
liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten 
korjaamista koskevan vaatimuksen 
kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. 
Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 
kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille 
mahdollisuus soveltaa kevyeen 
polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä 
säännös ei enää ole yhteensopiva 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
eikä perussopimuksen laajempien 

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa 
ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa 
kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen 
käytettävään dieselpolttoöljyyn on tärkeä 
elinkeinopoliittisesti, koska 
kuljetuskustannukset ovat merkittävä osa 
yritysten kustannusrakennetta varsinkin 
pitkien etäisyyksien maissa, ja siksi tuo 
mahdollisuus on säilytettävä. Direktiivin 
2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan 
joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus 
soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua 
verokantaa. Tämä säännös ei enää ole 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eikä 
perussopimuksen laajempien tavoitteiden 
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tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi 
poistettava.

kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Or. fi

Tarkistus 68
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
mahdollisia kustannusvaikutuksia 
sellaisilla toimialoilla tai toimialojen 
osilla, jotka ovat alttiita direktiivin 
2003/87/EY 10 a artiklan 13 kohdassa 
tarkoitetulle merkittävälle 
hiilivuotoriskille, on tarpeen rajoittaa. 
Sen vuoksi on aiheellista säätää 
vastaavista siirtymätoimenpiteistä, joiden 
olisi kuitenkin myös säilytettävä 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
tehokkuus ympäristön kannalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei 
riitä tämän ratkaisun perusteeksi. Jäsenvaltioiden olisi maksettava valtiontuen kautta korvaus 
aina, kun on osoitettu hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 69
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
mahdollisia kustannusvaikutuksia 
sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, 
jotka ovat alttiita direktiivin 2003/87/EY 
10 a artiklan 13 kohdassa tarkoitetulle
merkittävälle hiilivuotoriskille, on tarpeen 
rajoittaa. Sen vuoksi on aiheellista säätää 
vastaavista siirtymätoimenpiteistä, joiden 
olisi kuitenkin myös säilytettävä 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
tehokkuus ympäristön kannalta.

(14) Verotuksen uuden rakenteen 
mahdollisia kustannusvaikutuksia 
sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, on tarpeen rajoittaa. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää vastaavista 
toimenpiteistä, joiden olisi kuitenkin myös 
säilytettävä hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen tehokkuus ympäristön kannalta.

Or. de

Tarkistus 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
mahdollisia kustannusvaikutuksia 
sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, 
jotka ovat alttiita direktiivin 2003/87/EY 
10 a artiklan 13 kohdassa tarkoitetulle 
merkittävälle hiilivuotoriskille, on tarpeen 
rajoittaa. Sen vuoksi on aiheellista säätää 
vastaavista siirtymätoimenpiteistä, joiden 
olisi kuitenkin myös säilytettävä 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
tehokkuus ympäristön kannalta.

(14) Vapaaehtoisen 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
mahdollisia kustannusvaikutuksia 
sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, 
jotka ovat alttiita direktiivin 2003/87/EY 
10 a artiklan 13 kohdassa tarkoitetulle 
merkittävälle hiilivuotoriskille, on tarpeen 
rajoittaa. Sen vuoksi on aiheellista säätää 
vastaavista siirtymätoimenpiteistä, joiden 
olisi kuitenkin myös säilytettävä 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
tehokkuus ympäristön kannalta.

Or. en

Tarkistus 71
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Energiaverotuksen uudistuksessa 
on varmistettava, että 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jääville aloille ei aiheudu haittaa tähän 
järjestelmään kuuluviin aloihin nähden.

Or. de

Tarkistus 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 
mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 
soveltamisen tietyissä tapauksissa. 
Hiilidioksidin hintasignaalin 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää 
kansalliset verokannat olisi kuitenkin 
rajoitettava yleisiin 
energiankulutusveroihin. Mahdollisuus 
soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien 
käyttämään moottoripolttoaineeseen ei 
enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia 
polttoaineita edistävien politiikkojen 
tavoitteen kanssa eikä myöskään 
vaihtoehtoisia energian kantajia ja 
puhtaampien autojen käyttöä 
kaupunkiliikenteessä edistävien 
politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi 
poistettava.

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 
mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 
soveltamisen tietyissä tapauksissa. 
Mahdollisuus soveltaa alhaisempaa 
verotasoa taksien käyttämään 
moottoripolttoaineeseen ei enää ole 
yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita 
edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa 
eikä myöskään vaihtoehtoisia energian 
kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä 
kaupunkiliikenteessä edistävien 
politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi 
poistettava.

Or. en
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Tarkistus 73
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 
mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 
soveltamisen tietyissä tapauksissa. 
Hiilidioksidin hintasignaalin 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää 
kansalliset verokannat olisi kuitenkin 
rajoitettava yleisiin 
energiankulutusveroihin. Mahdollisuus 
soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien 
käyttämään moottoripolttoaineeseen ei 
enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia 
polttoaineita edistävien politiikkojen 
tavoitteen kanssa eikä myöskään 
vaihtoehtoisia energian kantajia ja 
puhtaampien autojen käyttöä 
kaupunkiliikenteessä edistävien 
politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi 
poistettava.

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla 
mahdollistaa eriytettyjen verokantojen 
soveltamisen tietyissä tapauksissa. 
Hiilidioksidin hintasignaalin 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää 
kansalliset verokannat olisi kuitenkin 
rajoitettava yleisiin 
energiankulutusveroihin. Mahdollisuus 
soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien 
käyttämään öljystä saatavaan 
moottoripolttoaineeseen ei enää ole 
yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita 
edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa 
eikä myöskään vaihtoehtoisia energian 
kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä 
kaupunkiliikenteessä edistävien 
politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi 
poistettava.

Or. en

Perustelu

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljystä saataville polttoaineilla, ja se aiheuttaa 
harvinaisen vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä, ei juuri lainkaan 
hiukkaspäästöjä, ei reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä, tavallista vähemmän NOx-päästöjä 
sekä tavallista vähemmän melua, minkä ansiosta se on ihanteellinen moottoripolttoaine 
kaupunkialueilla. Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 
25. tammikuuta 2011 esittämässä kertomuksessa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä 
tärkeimmistä vaihtoehtoisista polttoaineista kaupunkiliikenteessä.

Tarkistus 74
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) Koska sähkö- ja 
hybridiajoneuvojen käyttöönotto on 
keskeisellä sijalla vähennettäessä 
liikenteen riippuvuutta uusiutumattomista 
polttoainelähteistä, jäsenvaltioiden olisi 
voitava soveltaa rajoitetun ajan 
vapautusta tai alhaisempaa verotasoa 
tällaisten ajoneuvojen lataamiseen 
käytettävään sähköön.

Or. en

Perustelu

Sähköistäminen on tärkeä tekijä prosessissa, jossa liikenteestä tehdään kestävää. Koska 
näiden ajoneuvojen päästöjen kokonaisvaikutus liittyy läheisesti ladattavan sähkön 
puhtauteen, ne eivät ole välttämättä ympäristöystävällisiä kaikissa jäsenvaltioissa lyhyellä 
aikavälillä. Pitkällä aikavälillä nämä erittäin tehokkaat teknologiat avaavat kuitenkin tietä 
todella kestävien liikennejärjestelmien kehittämiselle.

Tarkistus 75
Rovana Plumb

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) Kotitalouksia ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävien 
vapautusten tai alennusten pitäisi olla osa 
jäsenvaltion määrittelemiä kestäviä ja 
kattavia 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.
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Or. en

Perustelu

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeinen, kun on kyse energia-alaan vaikuttavasta 
lainsäädännöstä. Olisi korostettava selvästi, että jäsenvaltiot ovat direktiivin puitteissa 
vastuussa toimenpiteiden toteuttamisesta sellaisten kotitalouksien hyväksi, jotka elävät 
energiaköyhyydessä tai energiaköyhyysriskin alaisina.

Tarkistus 76
Philippe De Backer

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) Kotitalouksia ja 
hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 
vapautukset tai alennukset estävät oikean 
hintasignaalin antamisen. Paremman 
energiatehokkuuden ja 
päästövähennysten vuoksi nämä 
vapautukset tai alennukset eivät ole enää 
toivottavia, kun siirtymäaika on kulunut 
loppuun. On toivottavaa, että annettuaan 
hintasignaalin jäsenvaltioiden olisi 
autettava pienituloisia kotitalouksia tai 
hyväntekeväisyysjärjestöjä sosiaalisista 
syistä. Tällä tavalla tämän kohderyhmän 
korkeampia energiakustannuksia voidaan 
korvata sosiaalisilla lisätoimenpiteillä.

Or. nl

Tarkistus 77
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kotitalouksia ja (17) Kotitalouksia ja 
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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.

hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät 
vapautukset tai alennukset merkitsisivät, 
että luovutaan tärkeästä keinosta 
kannustaa energialaskujen ja 
energiankulutuksen vähentämiseen.
Energiaverotuksesta saatujen tulojen 
avulla olisi pyrittävä turvaamaan 
pienituloisten ja erityisen haavoittuvien 
ryhmien asema, ja näitä tuloja olisi 
käytettävä sosiaalisin perustein 
tarjottavien asuntojen ja 
energiaköyhyydessä elävien henkilöiden 
asuntojen peruskorjausohjelmiin.
Joissakin jäsenvaltioissa 
lämmityskustannusten kasvua tasataan jo 
nyt korotetuilla sosiaalietuuksilla tai 
sosiaalisilla lisätoimenpiteillä. 
Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
raportoimaan komissiolle toimista, joiden 
avulla ne aikovat turvata pienituloisten 
aseman.

Or. en

Perustelu

Vapautusten soveltaminen kaikkiin kotitalouksiin heikentäisi keinoja kannustaa 
energiansäästöön ja ohjaisi myös välttämään entistä tehokkaampien kaukolämpöratkaisujen 
kehittämistä, mikä vääristää EU:n päästökauppajärjestelmää. Energiaveroista saatuja tuloja 
olisi käytettävä yhteiskunnan köyhimpien ryhmien sekä energiansäästötoimenpiteiden 
tukemiseen.

Tarkistus 78
Olle Ludvigsson

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 

(17) Jotta saataisiin aikaan asianmukaiset 
kannustimet investoinneille 
energiansäästöön ja parempaan 
energiatehokkuuteen, 15 artiklan 
mukainen mahdollisuus soveltaa 
vapautuksia tai alennuksia kotitalouksiin 
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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.

ja hyväntekeväisyysjärjestöihin olisi 
poistettava pitkän siirtymäkauden jälkeen. 
Jäsenvaltioissa, joissa tämä vaikuttaa 
energiahintoihin, pienituloisia 
kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä
olisi vastaavasti tuettava kestävillä ja 
kattavilla sosiaalisilla toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Vapautus nykyisessä laajuudessaan – lisäämättä siihen lämmityspolttoöljyä – olisi poistettava 
pitkällä aikavälillä energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
tehostamiseksi. Samaan aikaan pienituloisia kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä olisi 
tuettava sosiaalisilla toimenpiteillä. Kun vapautusta sovelletaan, hintaan kohdistuva paine 
vähenee, mikä vähentää selvästi tahtoa investoida esimerkiksi rakennusten uudistamiseen ja 
kaukolämpöön ja tekee siten kotitalouksista liian passiivisia, kun on kyse energiankulutuksen 
rajoittamisesta.

Tarkistus 79
Leonardo Domenici

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
ei enää ole perusteltua erityisesti, kun 
otetaan huomioon tarve kasvattaa 
uusiutuvien energialähteiden 
markkinaosuutta.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Sillä, että korkeampien verojen kantaminen moottoriajoneuvoissa käytettävästä nestekaasusta 
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ja metaanista yhdistetään automaattisesti uusiutuvien energialähteiden markkinaosuuden 
kasvattamiseen, on heikot tekniset tai markkinaperusteiset perusteet. Jopa jäsenvaltioissa, 
joissa on perinteisesti käytetty kaasua moottoriajoneuvojen polttoaineena, biopolttoaineiden 
käyttö kasvaa tasaisesti uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 
annetussa direktiivissä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY) 
säädettyjen velvoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
ei enää ole perusteltua erityisesti, kun 
otetaan huomioon tarve kasvattaa 
uusiutuvien energialähteiden 
markkinaosuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
ei enää ole perusteltua erityisesti, kun 
otetaan huomioon tarve kasvattaa 

(18) Moottoripolttoaineena käytettävän
nestekaasun kohdalla yleisten 
energiankulutusverojen alhaisemman
vähimmäisverotason soveltaminen tai 
mahdollisuus tämän energiatuotteen
vapauttamiseen verosta ei enää ole 
perusteltua erityisesti, kun otetaan 
huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien 
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uusiutuvien energialähteiden 
markkinaosuutta.

energialähteiden markkinaosuutta. 
Moottoripolttoaineina käytettävien 
maakaasun ja biometaanin kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäistason 
soveltaminen tai mahdollisuus tämän 
energiatuotteen vapauttamiseen verosta 
pitäisi poistaa vuoteen 2023 mennessä, 
kun on arvioitu tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa tieliikenteessä 
käytettävän maakaasun verotason osalta. 
Arvioinnin yhteydessä olisi tarkasteltava 
esimerkiksi maakaasun ja biometaanin 
saatavuuden kehitystä, tankkausverkon 
laajentumista unionissa, maakaasua 
käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta 
unionissa, biometaania 
liikennepolttoaineena koskevaa 
innovointia ja teknistä kehitystä sekä 
vähimmäisverotason todellista arvoa.

Or. en

Perustelu

Biometaanin kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan 
verokohteluun, joka mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaanilla, 
joka on käytettävissä oleva vaihtoehto öljystä saataville polttoaineille, on hyvin matala 
ei-metaanihiilivety-, hiukkas- ja NOx-pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua 
vähentäen samalla melua ja hiilidioksidia. "Tarkistuslauseke" on oikea lainsäädännöllinen 
väline arvioitaessa tarvetta ylläpitää vaihtoehtoisia polttoaineita suosivaa verokohtelua.

Tarkistus 82
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
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ei enää ole perusteltua erityisesti, kun 
otetaan huomioon tarve kasvattaa 
uusiutuvien energialähteiden 
markkinaosuutta, ja se olisi siksi 
poistettava keskipitkällä aikavälillä.

ei ole perusteltua, ja se olisi siksi 
poistettava pitkällä aikavälillä. Koska 
näillä polttoaineilla on vähemmän 
haitallisia ympäristövaikutuksia kuin 
muilla fossiilisilla polttoaineilla ja koska 
niiden jakeluinfrastruktuuria voitaisiin 
hyödyntää uusiutuvien vaihtoehtojen 
käyttöönotossa, veroetuudet olisi 
poistettava käytöstä asteittain. 

Or. en

Perustelu

Vaikka nestekaasu ja maakaasu eivät ole kestäviä energiaratkaisuja, ne ovat kelvollisia osia 
energiayhdistelmässä keskipitkällä aikavälillä. Niistä aiheutuu alhaisempia hiilidioksidi- ja 
NOx-päästöjä kuin muista fossiilisista polttoaineista. Niille, erityisesti maakaasulle, 
tarkoitettu infrastruktuuri voisi myös edistää uusiutuvien vaihtoehtojen käyttöönottoa. Siksi 
jopa 50 prosentin veronalennukset olisi sallittava vuoteen 2028 asti, mutta ainoastaan niin 
kauan kuin alhaiset markkinaosuudet ovat kasvuvaiheessa.

Tarkistus 83
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
ei enää ole perusteltua erityisesti, kun 
otetaan huomioon tarve kasvattaa 
uusiutuvien energialähteiden 
markkinaosuutta, ja se olisi siksi 
poistettava keskipitkällä aikavälillä.

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien 
nestekaasun ja maakaasun kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
alhaisemman vähimmäisverotason 
soveltaminen tai mahdollisuus näiden 
energiatuotteiden vapauttamiseen verosta 
ei enää ole perusteltua erityisesti, kun 
otetaan huomioon tarve kasvattaa 
uusiutuvien energialähteiden 
markkinaosuutta, ja se olisi siksi 
poistettava asteittain.

Or. en
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Tarkistus 84
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
helpottaa unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan yleistavoitteiden 
saavuttamista. Ilmailualan ottaminen 
mukaan unionin 
päästökauppajärjestelmään direktiivillä 
2008/101/EY on osoitus pyrkimyksestä 
vähentää alan kasvihuonekaasupäästöjä. 
Jos 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä ei ole saatu aikaan 
kansainvälistä sopimusta, jossa päästöjen 
vähentämistavoitteisiin sisältyvät 
kansainvälisen merenkulun päästöt, 
komissio sitoutuu ehdottamaan 
toimenpiteitä myös tällaisten päästöjen 
sisällyttämiseksi unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen. Sen salliminen, 
että jäsenvaltiot voivat verottaa lento- ja 
meriliikenteessä käytettäviä 
energiatuotteita samalla tavalla kuin 
muita liikenteessä käytettäviä 
energiatuotteita, on keskeisellä sijalla 
yhtäläisten toimintaedellytysten luomisen 
ja unionin energiaomavaraisuuden 
kannalta, ja se on tärkeä parempaan 
energiatehokkuuteen kannustava tekijä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sallittava verottaa lento- ja meriliikenteessä käytettäviä energiatuotteita.

Tarkistus 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
helpottaa unionin energia- ja 
ilmastonmuutospolitiikan yleistavoitteiden 
saavuttamista. Ilmailualan ottaminen 
mukaan EU:n 
päästökauppajärjestelmään direktiivillä 
2008/101/EY on osoitus pyrkimyksestä 
vähentää alan kasvihuonekaasupäästöjä. 
Jos 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä ei ole saatu aikaan 
kansainvälistä sopimusta, jossa säädetään 
kansainvälisen meriliikenteen päästöistä
ja joka sisältää kunnianhimoisia 
päästöjen vähentämistavoitteita, 
komission olisi tehtävä ehdotus tällaisten 
päästöjen sisällyttämisestä unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen. Lento- ja 
meriliikenteessä käytettävien 
energiatuotteiden samanlainen verotus 
muihin energiatuotteisiin nähden on 
keskeisellä sijalla unionin 
energiaomavaraisuuden kannalta, ja se 
on tärkeä energiatehokkuuteen 
kannustava tekijä. On toteutettava toimia, 
joilla varmistetaan, että kuluttajat eivät 
joudu kustantamaan näiden 
verotustoimenpiteiden soveltamista eli että 
kustannuksia ei siirretä kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille asetettu kielto, joka koskee lento- ja meriliikenteessä käytettävien 
energiatuotteiden verottamista, ei ole perusteltu. Mikäli jäsenvaltiot eivät voi soveltaa 
verotustoimenpiteitä lento- ja meriliikenteessä käytettäviin energiatuotteisiin, ne eivät kykene 
täyttämään EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyviä sitoumuksiaan 
kustannustehokkaalla tavalla.
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Tarkistus 86
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta 
laivaliikenteeseen yhteisön vesillä
käytettävä polttoaine sekä aluksella 
tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa 
ankkuripaikalla satamassa. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi laajentaa tämän edullisen 
verokohtelun koskemaan sisävesiä.
Joissakin satamissa on olemassa 
puhtaampi vaihtoehto eli maasähkön 
käyttö, jota kuitenkin verotetaan. Tämän 
teknologian kehitystyön ja soveltamisen 
ensimmäisenä kannustimena 
jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan 
kattavamman kehyksen hyväksymiseen 
saakka vapautettava energiaverosta 
maasähkön käyttö satamassa 
ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Tätä 
vapautusta olisi sovellettava riittävän 
kauan, jotta satamaoperaattoreilta ei puutu 
kannustin tarvittavien investointien 
tekemiseen, mutta sen olisi kuitenkin 
samalla oltava ajallisesti rajoitettu niin, että 
sen säilyttämisen ehtona, kokonaan tai 
osittain, on hyvissä ajoin tehtävä päätös.

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta lento- ja 
meriliikenteeseen käytettävä polttoaine, 
kun kyse ei ole huviliikenteestä. Tämä 
kielto ei vastaa unionin yleisiä 
ympäristötavoitteita, 
toissijaisuusperiaatetta eikä tavoitetta 
saada aikaan yhtäläiset energian 
verotusta koskevat toimintaedellytykset. 
Se olisi siksi poistettava. Samalla 
jäsenvaltioille olisi annettava näillä 
kahdella alalla mahdollisuus soveltaa 
rajoitettua tai täyttä vapautusta sekä 
yleisessä energiankulutusverotuksessa 
että hiilidioksidiperusteisessa 
verotuksessa. Näin ollen, kun otetaan 
huomioon kahden- ja monenväliset 
kansainväliset sopimukset sekä se, että 
ilmailuala tulee mukaan ja 
meriliikenneala saattaa tulla mukaan 
unionin päästökauppaan, jäsenvaltioiden 
olisi voitava täysin vapaasti laatia 
asianmukaisina pitämänsä 
energiaverotusrakenteet lento- ja 
meriliikennettä varten. Tätä verokohtelua 
olisi sovellettava myös sisävesiin. Joissakin 
satamissa on olemassa puhdas 
energiavaihtoehto eli maasähkön käyttö, 
jota kuitenkin verotetaan. Tämän 
teknologian kehitystyön ja soveltamisen 
ensimmäisenä kannustimena 
jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan 
kattavamman kehyksen hyväksymiseen 
saakka vapautettava energiaverosta 
maasähkön käyttö satamassa 
ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Tätä 
vapautusta olisi sovellettava riittävän 
kauan, jotta satamaoperaattoreilta ei puutu 
kannustin tarvittavien investointien 
tekemiseen, mutta sen olisi kuitenkin 
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samalla oltava ajallisesti rajoitettu niin, että 
sen säilyttämisen ehtona, kokonaan tai 
osittain, on hyvissä ajoin tehtävä päätös.

Or. en

Perustelu

Olisi järkevää muuttaa lento- ja meriliikennettä koskevat pakolliset verovapautukset 
vapaaehtoisiksi vapautuksiksi. Koska nykyiset kiellot eivät perustu kansainväliseen 
lainsäädäntöön, ne rajoittavat turhaan kansallista poliittista liikkumavaraa näillä aloilla. 
Vapautusten muuttaminen vapaaehtoisiksi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden täyttää 
EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvät sitoumuksensa kustannustehokkaammalla 
tavalla.

Tarkistus 87
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta 
laivaliikenteeseen yhteisön vesillä 
käytettävä polttoaine sekä aluksella 
tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa 
ankkuripaikalla satamassa. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi laajentaa tämän edullisen 
verokohtelun koskemaan sisävesiä. 
Joissakin satamissa on olemassa puhtaampi 
vaihtoehto eli maasähkön käyttö, jota 
kuitenkin verotetaan. Tämän teknologian 
kehitystyön ja soveltamisen ensimmäisenä 
kannustimena jäsenvaltioiden olisi asiaa 
koskevan kattavamman kehyksen 
hyväksymiseen saakka vapautettava 
energiaverosta maasähkön käyttö 
satamassa ankkuripaikalla olevilla 
aluksilla. Tätä vapautusta olisi sovellettava 
riittävän kauan, jotta satamaoperaattoreilta 
ei puutu kannustin tarvittavien 
investointien tekemiseen, mutta sen olisi 
kuitenkin samalla oltava ajallisesti 
rajoitettu niin, että sen säilyttämisen 

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan 
jäsenvaltiot vapauttamaan verosta 
laivaliikenteeseen yhteisön vesillä 
käytettävä polttoaine sekä aluksella 
tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa 
ankkuripaikalla satamassa. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi laajentaa tämän edullisen 
verokohtelun koskemaan sisävesiä. Tämän 
teknologian kehitystyön ja soveltamisen 
ensimmäisenä kannustimena 
jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan 
kattavamman kehyksen hyväksymiseen 
saakka vapautettava energiaverosta 
maasähkön käyttö satamassa 
ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Tätä 
vapautusta olisi sovellettava sekä meri-
että sisävesisatamiin riittävän kauan, jotta 
satamaoperaattoreilta ei puutu kannustin 
tarvittavien investointien tekemiseen, 
mutta sen olisi kuitenkin samalla oltava 
ajallisesti rajoitettu niin, että sen 
säilyttämisen ehtona, kokonaan tai osittain, 
on hyvissä ajoin tehtävä päätös.
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ehtona, kokonaan tai osittain, on hyvissä 
ajoin tehtävä päätös.

Or. nl

Tarkistus 88
Ivo Strejček

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.

Or. en

Tarkistus 89
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 
3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 
3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat 
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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.

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. 
Kansallisten viranomaisten olisi 
määriteltävä selvästi energiatehokkuuden 
paraneminen ja valvottava sitä tarkasti.
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
kyseisten alojen kohtelu olisi mukautettava 
teollisuuden aloja koskeviin sääntöihin.

Or. en

Perustelu

Menettelystä, jolla varmistetaan energiatehokkuuden parantaminen, on tehtävä tiukka ja 
pikkutarkka, jotta saadaan aikaan todellisia tuloksia. Veronalennuksia olisi annettava 
ainoastaan, kun tehokkuuden paraneminen on todettu. Tässä yhteydessä tarvitaan selkeitä ja 
kestäviä kansallisia kehyksiä.

Tarkistus 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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laajempien poliittisten tavoitteiden 
vastaista, jollei siihen kytketä 
vastasuoritusta, jolla varmistetaan 
energiatehokkuuden paraneminen. 
Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa
kyseisten alojen kohtelu olisi mukautettava 
teollisuuden aloja koskeviin sääntöihin.

laajempien poliittisten tavoitteiden 
vastaista, jollei siihen kytketä 
vastasuoritusta, jolla varmistetaan 
energiatehokkuuden paraneminen. 
Vapaaehtoisessa hiilidioksidiperusteisessa 
verotuksessa kyseisten alojen kohtelu olisi 
mukautettava teollisuuden aloja koskeviin 
sääntöihin.

Or. en

Tarkistus 91
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 
otettavissa yleissäännöissä otetaan 
huomioon sellaisten polttoaineiden 
erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 
2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt
kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai 
tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä 
suhteessa niiden osuuteen 
hiilidioksiditaseessa että niiden 
alhaisempaan energiasisältöön 
kvantitatiivista yksikköä kohden 
kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin 
verrattuna. Tästä syystä direktiivin 
2003/96/EY säännökset, joissa annetaan 
lupa näitä polttoaineita koskeviin 
alennuksiin tai vapautuksiin, olisi 
poistettava keskipitkällä aikavälillä. Sillä 
välin olisi varmistettava, että näitä 
säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti 
tässä direktiivissä käyttöön otettujen 
yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määritellyille biopolttoaineille ja 
bionesteille olisi siksi myönnettävä 
jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa 

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 
otettavissa yleissäännöissä otetaan 
huomioon sellaisten polttoaineiden 
erityispiirteet, jotka ovat kestävyyskriteerit 
täyttävää biomassaa tai tällaisesta 
biomassasta tehtyjä, sekä suhteessa niiden 
osuuteen hiilidioksiditaseessa että niiden 
alhaisempaan energiasisältöön 
kvantitatiivista yksikköä kohden 
kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin 
verrattuna. Direktiivin 2009/28/EY 
2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjä 
biopolttoaineita ja bionesteitä koskevat 
kestävyyskriteerit on säädetty kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa ja muita 
biomassasta valmistettuja tuotteita 
koskevat kestävyyskriteerit laaditaan 
komission ehdotuksen perusteella. Tästä 
syystä direktiivin 2003/96/EY säännökset, 
joissa annetaan lupa näitä polttoaineita 
koskeviin alennuksiin tai vapautuksiin, 
olisi poistettava keskipitkällä aikavälillä. 
Sillä välin olisi varmistettava, että näitä 
säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti 
tässä direktiivissä käyttöön otettujen 
yleissääntöjen kanssa. Biopolttoaineille ja 
bionesteille olisi siksi myönnettävä 
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säädetyt kestävyyskriteerit. jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
täyttävät niitä koskevat kestävyyskriteerit.
Heti kun muita biomassasta valmistettuja 
tuotteita koskevat erityiset 
kestävyyskriteerit on hyväksytty komission 
ehdotuksen perusteella, niihin olisi 
sovellettava lisäveroetuuksia ainoastaan 
siinä tapauksessa, että ne täyttävät nämä 
uudet kriteerit.

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteerejä olisi sovellettava paitsi biopolttoaineisiin ja bionesteisiin myös kiinteään 
biomassaan perustuviin polttoaineisiin. Ei olisi perusteltua antaa komission ehdotuksen 
mukaisesti jatkuvasti erityiskohtelua kestämättömästä kiinteästä biomassasta valmistetuille 
polttoaineille. Koska kestävyysajattelussa on jonkin verran eroja kiinteän biomassan ja 
biopolttoaineiden/bionesteiden välillä, kiinteää biomassaa varten on laadittava 
erityiskriteerejä, joita on sitten noudatettava tämän direktiivin puitteissa.

Tarkistus 92
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 
otettavissa yleissäännöissä otetaan 
huomioon sellaisten polttoaineiden 
erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 
2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai 
tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä 
suhteessa niiden osuuteen 
hiilidioksiditaseessa että niiden 
alhaisempaan energiasisältöön 
kvantitatiivista yksikköä kohden 
kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin 
verrattuna. Sillä välin olisi varmistettava, 
että näitä säännöksiä sovelletaan 
johdonmukaisesti tässä direktiivissä 
käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. 

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 
otettavissa yleissäännöissä otetaan 
huomioon sellaisten polttoaineiden 
erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 
2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai 
tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä 
suhteessa niiden osuuteen 
hiilidioksiditaseessa että niiden 
alhaisempaan energiasisältöön 
kvantitatiivista yksikköä kohden 
kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin 
verrattuna. Sillä välin olisi varmistettava, 
että näitä säännöksiä sovelletaan 
johdonmukaisesti tässä direktiivissä 
käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. 
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Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyille 
biopolttoaineille ja bionesteille olisi siksi 
myönnettävä jäsenvaltioiden soveltamia 
lisäveroetuuksia ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ne täyttävät kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit.

Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määritellyille 
biopolttoaineille ja bionesteille olisi siksi 
myönnettävä jäsenvaltioiden soveltamia 
lisäveroetuuksia ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ne täyttävät kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit. Direktiivin 2009/28/EY 
17 artiklan mukaisesti tämä tarkoittaa, 
että sellaisiin biopolttoaineisiin ja 
bionesteisiin sovellettavat veroetuudet, 
joilla saavutetaan vähintään 35 prosentin 
hiilidioksidipäästöjen vähennys, voivat 
olla voimassa ainoastaan vuoden 2016 
loppuun saakka. Vuodesta 2017 alkaen 
raja-arvo olisi nostettava 50 prosenttiin ja 
vuodesta 2018 alkaen 60 prosenttiin.

Or. nl

Tarkistus 93
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 
otettavissa yleissäännöissä otetaan 
huomioon sellaisten polttoaineiden 
erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 
2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai 
tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä 
suhteessa niiden osuuteen 
hiilidioksiditaseessa että niiden
alhaisempaan energiasisältöön 
kvantitatiivista yksikköä kohden 
kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin 
verrattuna. Tästä syystä direktiivin 
2003/96/EY säännökset, joissa annetaan 
lupa näitä polttoaineita koskeviin 
alennuksiin tai vapautuksiin, olisi 
poistettava keskipitkällä aikavälillä. Sillä 
välin olisi varmistettava, että näitä

(21) Tässä direktiivissä käyttöön 
otettavissa yleissäännöissä otetaan 
huomioon sellaisten polttoaineiden 
erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 
2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt 
kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai 
tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä 
suhteessa niiden osuuteen 
hiilidioksiditaseessa että nestemäisten 
biopolttoaineiden alhaisempaan 
energiasisältöön kvantitatiivista yksikköä 
kohden kilpaileviin fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna. Tästä syystä 
direktiivin 2003/96/EY säännökset, joissa 
annetaan lupa näitä polttoaineita koskeviin 
alennuksiin tai vapautuksiin, olisi 
poistettava keskipitkällä aikavälillä. Sillä 
välin olisi varmistettava, että säännöksiä 
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säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti 
tässä direktiivissä käyttöön otettujen 
yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määritellyille biopolttoaineille ja 
bionesteille olisi siksi myönnettävä 
jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit.

sovelletaan johdonmukaisesti tässä 
direktiivissä käyttöön otettujen 
yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määritellyille biopolttoaineille ja 
bionesteille olisi siksi myönnettävä 
jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Biometaanin 
tapauksessa energiasisältö kvantitatiivista 
yksikköä kohti on sama kuin 
maakaasulla. Koska maakaasuverkkoon 
ohjattava biometaani auttaa 
kasvattamaan uusiutuvien 
energialähteiden osuutta, biometaani 
vapautetaan hiilidioksidiperusteisesta ja 
energiasisältöön liittyvästä verosta, jos se 
tuotetaan kestävyyskriteerien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 pakolliseen tavoitteeseen 
eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Maakaasua ja biometaania voidaan 
sekoittaa rajattomasti, koska niiden molekyylirakenne on samanlainen. Ne ovat ainoa 
käytettävissä oleva matalapäästöisempi vaihtoehto öljystä saataville polttoaineille. Siksi 
biometaani on vapautettava hiilidioksidiperusteisesta ja energiasisältöön liittyvästä verosta.

Tarkistus 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Koska yrityskäyttöön tarkoitettujen 
lämmityspolttoaineiden alalla puuttuu 
laajamittaisempi yhdenmukaistaminen, 
niiden jäsenvaltioiden, joissa verotasot 
ylittävät alalla määrätyt vähimmäistasot, 
olisi edelleen voitava säätää joistakin 
alennuksista. Sovellettavissa ehdoissa olisi 
eriteltävä yleiset energiankulutusverot ja 

(22) Koska yrityskäyttöön tarkoitettujen 
lämmityspolttoaineiden alalla puuttuu 
laajamittaisempi yhdenmukaistaminen, 
niiden jäsenvaltioiden, joissa verotasot 
ylittävät alalla määrätyt vähimmäistasot, 
olisi edelleen voitava säätää joistakin 
alennuksista. Lisäksi olisi täsmennettävä, 
että direktiivin 2003/96/EY 17 artiklan 
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hiilidioksidiperusteiset verot, koska näillä 
kahdella on erilaiset tavoitteet. Lisäksi 
olisi täsmennettävä, että direktiivin 
2003/96/EY 17 artiklan viittaukset 
päästöoikeusjärjestelmiin eivät koske 
direktiivin 2003/87/EY mukaista unionin 
järjestelmää.

viittaukset päästöoikeusjärjestelmiin eivät 
koske direktiivin 2003/87/EY mukaista 
unionin järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 95
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Direktiivin 2003/96/EY 2 artiklan 
1 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa oleva 
luettelo energiatuotteista olisi päivitettävä 
joidenkin biopolttoaineiden lisäämiseksi 
siihen, jotta näiden biopolttoaineiden 
yhdenmukainen ja standardoitu kohtelu 
voidaan varmistaa, ja direktiivin 
2003/96/EY 2 artiklan 5 kohdassa olisi 
viitattava yhdistetyn nimikkeistön nyt 
käytössä olevaan toisintoon. CN-koodiin 
3811 kuuluviin tuotteisiin olisi sovellettava 
direktiivin 2008/118/EY valvonta- ja 
liikkumissäännöksiä ottaen huomioon 
niihin sisältyvä veron kiertämisen, veron 
välttämisen tai muiden väärinkäytösten 
riski.

(25) Direktiivin 2003/96/EY 2 artiklan 
1 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa oleva 
luettelo energiatuotteista olisi päivitettävä 
joidenkin biopolttoaineiden lisäämiseksi 
siihen, jotta näiden biopolttoaineiden 
yhdenmukainen ja standardoitu kohtelu 
voidaan varmistaa, ja direktiivin 
2003/96/EY 2 artiklan 5 kohdassa olisi 
viitattava yhdistetyn nimikkeistön nyt 
käytössä olevaan toisintoon. CN-koodiin 
3811 kuuluviin tuotteisiin olisi sovellettava 
direktiivin 2008/118/EY valvonta- ja 
liikkumissäännöksiä ottaen huomioon 
niihin sisältyvä veron kiertämisen, 
veropetoksen tai muiden väärinkäytösten 
riski.

Or. en

Tarkistus 96
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(26 a) Veron kiertäminen kaupallisessa 
tieliikenteessä polttoaineturismin avulla ja 
kaupallisessa lentoliikenteessä 
polttoaineen säiliöimisen avulla vääristää 
sisämarkkinoita ja tekee yksittäisten 
jäsenvaltioiden kannalta epäedulliseksi 
muita valtioita korkeamman verotuksen 
soveltamisen. Yksi tapa käsitellä näitä 
ongelmia voisi olla siirtyminen kokonaan 
tai osittain nykyisestä 
verotusjärjestelmästä, jossa verotetaan 
asianomaisten liikennepolttoaineiden 
kansallisesti ostettavia määriä, 
järjestelmään, jossa näitä polttoaineita 
verotetaan kunkin jäsenvaltion alueella 
todella käytettyjen määrien mukaan. Jotta 
vaihtoehtoisesta ratkaisusta saataisiin 
parempi kokonaiskuva, komission olisi 
esitettävä kertomus tällaisten muutoksen 
toteutettavuudesta ja sen odotetusta 
vaikutuksesta.

Or. en

Perustelu

Pohjois-Amerikan IFTA-malli osoittaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista järkevästi 
verottamalla käytettyä polttoainetta myydyn sijasta kullakin hallinnollisella alueella 
(jäsenvaltio). Olisi siksi perusteltua valtuuttaa komissio tutkimaan perusteellisesti, 
voitaisiinko tätä mallia käyttää jossakin muodossa perustana vastaavalle järjestelmälle 
EU:ssa.

Tarkistus 97
Bernd Lange

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 

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille joka viides 
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
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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.

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. Kertomuksessa olisi 
lisäksi tarkasteltava, millaisia vaikutuksia 
on ollut sillä, että eurooppalainen 
autoteollisuus on asettanut 
teollisuuspoliittisiksi painopisteiksi 
puhtaat, energiatehokkaat perinteiset 
polttomoottorit, ja EU:n 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteilla autoalalla.
Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden 
osista, joiden katsotaan olevan alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille, 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta 
etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot 
saadaan otetuksi huomioon, ja kansallisia 
täytäntöönpanon edellytyksiä 
tarkastellaan sen varmistamiseksi, että ne 
ovat kaikkien kuluttajien kannalta 
selkeitä, yksiselitteisiä ja avoimia. 
Komission olisi lisäksi esitettävä 
1 päivään tammikuuta 2016 mennessä 
uusi ehdotus autojen ostoveron, autojen 
rekisteröintiverojen ja vuotuisten autojen 
käyttöverojen yhdenmukaistamisesta ja 
muuntamisesta siten, että ne perustuvat 
ainoastaan auton hiilidioksidipäästöihin.

Or. de

Tarkistus 98
Ivo Strejček

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 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. Luetteloa 
sellaisista toimialoista tai niiden osista, 
joiden katsotaan olevan alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille, 
tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta 
etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot 
saadaan otetuksi huomioon.

Or. en

Tarkistus 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 

(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 
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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.

säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteisiin.
Kertomuksessa olisi oltava yhteenveto 
nykyisistä kahdenvälisiin 
lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä 
verotusmääräyksistä. Luetteloa sellaisista 
toimialoista tai niiden osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Kun komissio ehdottaa kertomusta lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
verovapautuksen perusteista, se samalla myöntää asian ongelmallisuuden mutta lykkää sen 
ratkaisua. Näitä polttoaineita on kuitenkin käsiteltävä nyt, jos EU haluaa pyrkiä uskottavasti 
tavoitteeseensa ja muuttaa EU:n liikennejärjestelmän kestäväksi. Asianmukainen hinnoittelu 
on tärkeä ennakkoedellytys tämän tavoitteen saavuttamiselle.

Tarkistus 100
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(28) Komission olisi laadittava 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 
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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.

polttoaineen osalta. On laadittava luettelo
sellaisista toimialoista tai niiden osista, 
joiden katsotaan olevan alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille, ja sitä on 
tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 
etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot 
saadaan otetuksi huomioon.

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei
riitä erityisen lainsäädännön perusteeksi, mutta olisi kuitenkin ylläpidettävä luetteloa. 
Jäsenvaltiot voisivat maksaa valtiontuen kautta korvauksen aina, kun on osoitettu 
hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 101
Olle Ludvigsson

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 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, muiden haitallisten tai 
mahdollisesti haitallisten päästöjen kuin 
hiilidioksidin 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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säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon alan nopea tekninen ja politiikkaan liittyvä kehitys, komission on 
laadittava kertomus useammin kuin joka viides vuosi, jotta direktiivi voidaan pitää riittävästi 
ajan tasalla. Kertomukset olisi osoitettava myös parlamentille. Direktiiviä parannettaessa 
olisi otettava erityisesti huomioon muita kuin hiilidioksidipäästöjä, esimerkiksi NOx-päästöjä, 
koskevat ongelmat. On tärkeää käsitellä moottori- ja lämmityspolttoaineiden käytön 
laajempia ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle 
joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran 
vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
tarkasteltava erityisesti vapaaehtoisen 
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.

Or. en
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Tarkistus 103
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa tämän toimen tavoitteita 
eli sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamista energia- ja 
ympäristöaloja koskevat uudet 
vaatimukset huomioon ottaen, vaan ne 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Komission olisi esitettävä ennen 
31 päivää joulukuuta 2012 ehdotus 
sähköntuotantoon käytettävien 
ydinpolttoainesauvojen 
vähimmäisverotason sisällyttämisestä 
tähän direktiiviin ja 
ydinpolttoainesauvojen lisäämisestä tässä 
direktiivissä tarkoitettuihin 
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energiatuotteisiin. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioissa jo laadittuihin 
käytöstäpoistosuunnitelmiin.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivin tarkistuksessa ei käsitellä ydinpolttoaineita. Kuitenkin ydinvoiman käyttöön 
liittyvät ulkoisvaikutukset, mahdollisen ydinonnettomuuden riskit ja yhtäläisten 
toimintaedellytysten vaatimus puoltavat sitä, että direktiiviin sisällytetään 
ydinpolttoainesauvojen vähimmäisverokanta. Tässä vähimmäisverokannassa olisi otettava 
huomioon, että ydinvoima on taloudellisesti edullisessa asemassa, koska 
päästökauppajärjestelmä on nostanut sähkön hintaa.

Tarkistus 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 b) Viimeistään kuusi kuukautta tämän 
direktiivin hyväksymisen jälkeen 
komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
eräiltä tai kaikilta jäsenvaltioilta 
edellytettävistä ennakkoehdoista 
siirryttäessä järjestelmään, jossa 
polttoaineita verotetaan kulutuksen 
mukaan sen sijaan, että niitä verotetaan 
tankatun polttoainemäärän mukaan, 
kuten nykyisin. Kertomukseen on 
tarvittaessa liitettävä ehdotuksia EU:n 
lainsäädännön muuttamisesta ja siihen 
on sisällytettävä perusteellinen arviointi 
vaikutuksista toissijaisuusperiaatteen 
toteutumiseen verotusasioissa, 
kasvihuonekaasupäästöihin, 
energiaomavaraisuuteen ja 
talouskasvuun.

Or. en
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Perustelu

Polttoaineturismin ongelman ratkaisemiseksi on viimeinkin tutkittava mahdollisuutta verottaa 
käytettyä polttoainetta Pohjois-Amerikan IFTA-mallin mukaisesti.

Tarkistus 106
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Sen vuoksi direktiivi 2003/96/EY olisi 
muutettava,

(32) Sen vuoksi direktiivi 2003/96/EY olisi 
tarvittaessa muutettava, vuoden 2015 
jälkeen ottaen huomioon komission 
ensimmäinen arviointikertomus, josta 
olisi käytävä ilmi jäsenvaltioiden 
asianmukaisesti perustellut tarpeet 
energiatuotteiden ja sähkön verotuksen 
alalla,

Or. en

Tarkistus 107
Olle Ludvigsson

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kannettava 
energiatuotteista ja sähköstä veroa tämän 
direktiivin mukaisesti.

1. Tällä direktiivillä luodaan unionin 
yhteinen kehys energiatuotteiden ja 
sähkön verotukselle. Se sisältää pakollisia 
säännöksiä, joita jäsenvaltioiden on 
noudatettava, kun ne määräävät näitä 
aloja koskevasta kansallisesta 
verotuksesta. Sillä annetaan määritelmä 
ja viiterakenne asianomaisille 
polttoaineille, ja siinä säädetään 
vähimmäisverotasoista ja verotasojen 
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vastavuoroista suhdetta ja päivittämistä 
koskevista periaatteista, 
energianverotuksen koordinoinnista 
EU:n päästökauppajärjestelmässä, 
asteittaista käytöstäpoistoa ja vapautuksia 
koskevista erilaisista järjestelyistä sekä 
siitä, miten alaa koskevaa lainsäädäntöä 
on kehitettävä edelleen.

Or. en

Perustelu

Yksityiskohtaisempi 1 kohta, jossa esitetään pääpiirteittäin direktiivin tarkoitus ja sisältö, 
tekee koko lainsäädäntötekstistä helpommin luettavaa ja ymmärrettävää.

Tarkistus 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on eriytettävä 
hiilidioksidiperusteiset verot ja yleiset 
energiankulutusverot.

2. Jäsenvaltiot voivat eriyttää verotuksen 
kahteen eri osioon: pakolliset yleiset 
energiankulutusverot ja vapaaehtoiset 
hiilidioksidiperusteiset verot.

Or. en

Tarkistus 109
Ivo Strejček

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on eriytettävä 2. Jäsenvaltioiden on eriytettävä 
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hiilidioksidiperusteiset verot ja yleiset 
energiankulutusverot.

hiilidioksidiperusteiset verot ja yleiset 
energiankulutusverot samalla kun 
verotustaakkaa siirretään asteittain 
ympäristön kannalta haitallisempiin 
fossiilisiin polttoaineisiin.

Or. en

Perustelu

Verotustaakkaa olisi siirrettävä asteittain fossiilisiin polttoaineisiin, jotta jäsenvaltioilla olisi 
riittävästi aikaa sopeutua energiatuotteiden ja sähkön verotuskehyksessä odotettavissa oleviin 
muutoksiin.

Tarkistus 110
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 

Hiilidioksidiperusteiset verot muille kuin 
biomassaan perustuville polttoaineille
lasketaan euroina hiilidioksidipäästötonnia 
kohti käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä. Tätä vapautusta on edelleen 
rajoitettava hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksistä annetun direktiivin 
2009/28/EY säännösten mukaisesti. Tämä 
merkitsee, että sellaiset biopolttoaineet ja 
bionesteet, joiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on 
vähintään 35 prosenttia, vapautetaan 
hiilidioksidiperusteisesta verosta 
ainoastaan vuoden 2016 loppuun saakka. 
Vuodesta 2017 alkaen raja-arvon on 
oltava 50 prosenttia ja vuodesta 2018 
alkaen 60 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi estää soveltamasta hiilidioksidiperusteista verotusta biomassaan 
perustuville polttoaineille, jos ne eivät täytä direktiivin 2009/28/EY mukaisia 
kestävyyskriteerejä.

Tarkistus 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 

Hiilidioksidiperusteiset verot muille kuin 
biomassaan perustuville polttoaineille
lasketaan euroina hiilidioksidipäästötonnia 
kohti käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
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raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä. Tätä vapautusta rajoitetaan 
edelleen niiden direktiivin 2009/28/EY 
säännösten mukaisesti, jossa säädetään, 
että sellaiset biopolttoaineet ja bionesteet, 
joiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on 
vähintään 35 prosenttia, vapautetaan 
hiilidioksidiverosta ainoastaan vuoden 
2016 loppuun saakka. Vuodesta 2017 
alkaen raja-arvon on oltava 50 prosenttia 
ja vuodesta 2018 alkaen 60 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä, jonka mukaan EU ei sallisi jäsenvaltioiden soveltaa 
hiilidioksidiperusteista verotusta biomassaan perustuville polttoaineille. 
Hiilidioksidiperusteista verotusta koskevat säännöt olisi sovitettava uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23. huhtikuuta 2009 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/EY säädettyjen kestävyyskriteerien mukaisiksi.
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Tarkistus 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Jos otetaan käyttöön vapaaehtoinen 
hiilidioksidiperusteinen osio, verot 
lasketaan euroina hiilidioksidipäästötonnia 
kohti käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja 
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Or. en
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Tarkistus 113
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja
biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä 
päätöksessä täsmennettyjä 
hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan 
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja 
i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan 
euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti 
käyttäen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 
2007 tehdyssä komission päätöksessä 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia. Biomassasta 
tehdyille tuotteille kyseisessä päätöksessä 
täsmennettyjä hiilidioksidipäästökertoimia 
sovelletaan direktiivin 2009/28/EY 
2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 
ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote 
täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
säädetyt kestävyyskriteerit. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia vastaavalle 
lämmityspolttoaineelle tai 
moottoripolttoaineelle, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Kiinteälle biomassalle ei ole olemassa vielä kestävyyskriteerejä.
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Tarkistus 114
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleiset energiankulutusverot lasketaan 
euroina gigajoulea kohti käyttäen energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/32/EY liitteessä II 
vahvistettua energiatuotteen ja sähkön 
nettolämpöarvoa. Biomassan tai
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
viitearvot ovat direktiivin 2009/28/EY 
liitteessä III vahvistetut arvot. Direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määriteltyjen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kohdalla näitä viitearvoja 
sovelletaan kuitenkin ainoastaan siinä 
tapauksessa, että tuote täyttää kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetyt 
kestävyysperusteet. Tällöin niitä 
sovelletaan sekä moottoripolttoaineisiin 
että lämmityspolttoaineisiin. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava vastaavan 
lämmityspolttoaineen tai 
moottoripolttoaineen, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä, viitearvoja.

Yleiset energiankulutusverot lasketaan 
euroina gigajoulea kohti käyttäen energian 
loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista sekä neuvoston
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/32/EY liitteessä II 
vahvistettua energiatuotteen ja sähkön 
nettolämpöarvoa. Biomassasta 
valmistettujen tuotteiden viitearvot ovat 
direktiivin 2009/28/EY liitteessä III 
vahvistetut arvot. Direktiivin 2009/28/EY 
2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla 
näitä viitearvoja sovelletaan kuitenkin 
ainoastaan siinä tapauksessa, että tuote 
täyttää kyseisen direktiivin 17 artiklassa 
säädetyt kestävyysperusteet. Tällöin niitä 
sovelletaan sekä moottoripolttoaineisiin 
että lämmityspolttoaineisiin. Jos 
biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä 
näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava vastaavan 
lämmityspolttoaineen tai 
moottoripolttoaineen, joiden 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä, viitearvoja.

Or. en

Perustelu

Kiinteälle biomassalle ei ole olemassa vielä kestävyyskriteerejä.
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Tarkistus 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin 
säännöksiä sovelletaan sekä 
hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
että yleisessä energiankulutusverotuksessa.

4. Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin 
säännöksiä sovelletaan sekä yleisessä 
energiankulutusverotuksessa että
hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa, jos 
jäsenvaltio on ottanut käyttöön tällaisen 
verotuksen osion.

Or. en

Tarkistus 116
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio esittää viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin hyväksymisestä 
ehdotuksen muita biomassasta 
valmistettuja tuotteita kuin 
biopolttoaineita ja bionesteitä koskevista 
kestävyyskriteereistä. Heti kun ehdotus on 
hyväksytty, komission päätöksen 
2007/589/EY liitteessä I olevassa 
11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia ja direktiivin 
2009/28/EY liitteessä III vahvistettuja 
nettolämmön oletusarvoja sovelletaan 
muihin biomassasta valmistettuihin 
tuotteisiin kuin biopolttoaineisiin ja 
bionesteisiin ainoastaan silloin, kun 
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kyseinen tuote täyttää uudet 
kestävyyskriteerit. Jos tällaiset 
biomassasta valmistetut tuotteet eivät 
täytä näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava hiilidioksidin 
oletuspäästökertoimia ja nettolämmön 
oletusarvoja vastaavalle lämmitys- tai 
moottoripolttoaineelle, jonka 
vähimmäisverotasot täsmennetään tässä 
direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteerejä olisi sovellettava paitsi biopolttoaineisiin ja bionesteisiin myös kiinteään 
biomassaan perustuviin polttoaineisiin. Ei olisi perusteltua antaa komission ehdotuksen 
mukaisesti jatkuvasti erityiskohtelua kestämättömästä kiinteästä biomassasta valmistetuille 
polttoaineille. Koska kestävyysajattelussa on jonkin verran eroja kiinteän biomassan ja 
biopolttoaineiden/bionesteiden välillä, kiinteää biomassaa varten on laadittava 
erityiskriteerejä, joita on sitten noudatettava tämän direktiivin puitteissa.

Tarkistus 117
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muita kuin 1 kohdassa lueteltuja 
hiilivetyjä, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi, myytäviksi tai lämmitykseen, 
on verotettava soveltaen vastaavan 
energiatuotteen verokantoja 1 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti. Tätä kohtaa ei 
sovelleta turpeeseen.

Muita kuin 1 kohdassa lueteltuja 
hiilivetyjä, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi, myytäviksi tai lämmitykseen, 
on verotettava soveltaen vastaavan 
energiatuotteen verokantoja 1 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikkia energiatuotteita olisi käsiteltävä johdonmukaisesti.
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Tarkistus 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei tämän direktiivin 14 artiklan 
1 kohdan d alakohdasta muuta johdu, 
hiilidioksidiperusteista verotusta 
sovelletaan energiatuotteiden käyttöön, 
joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY 3 artiklan e alakohdassa 
määritellyistä laitoksista riippumatta siitä, 
saavuttavatko nämä laitokset kyseisen 
direktiivin liitteessä I mainitut raja-arvot.

Jollei tämän direktiivin 14 artiklan 
1 kohdan d alakohdasta muuta johdu, 
vapaaehtoista hiilidioksidiperusteista 
verotusta sovelletaan energiatuotteiden 
käyttöön, joka aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklan e 
alakohdassa määritellyistä laitoksista 
riippumatta siitä, saavuttavatko nämä 
laitokset kyseisen direktiivin liitteessä I 
mainitut raja-arvot.

Or. en

Tarkistus 119
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
energiatuotteiden suoraan tai välilliseen 
käyttöön 13 päivänä lokakuuta 2003 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2003/87/EY 
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määritellyissä laitoksissa tai 
energiatuotteiden suoraan tai välilliseen 
käyttöön laitoksissa, joita verotetaan 
kansallisten hiilidioksidipäästöjä 
koskevien toimenpiteiden avulla, ei 
kohdistu kaksinkertaista verotusta tai 
kaksinkertaista sääntelyä. 

Or. de

Tarkistus 120
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Energiatuotteiden käyttö 
kaksoiskäyttötuotteina.

– Energiaintensiivinen teollisuus ja
energiatuotteiden käyttö 
kaksoiskäyttötuotteina.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on syytä tarkentaa, että sitä ei sovelleta energiaintensiiviseen teollisuuteen, 
jolloin varmistetaan, että direktiivissä kohdellaan tasapuolisesti kaikkia energiaintensiivisen 
teollisuuden aloja.

Tarkistus 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
3 artikla – b alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

–  Jätteiden käyttö vaihtoehtoisena 
polttoaineena tai jätteiden hyödyntäminen 
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lämmön tuotantoon 15 artiklan 3 kohdan 
sekä jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/98/EY 
liitteessä II olevan R 1 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Energiaveron määrääminen lämmön tuotannossa hyödynnettävälle jätteelle eli jätteelle, 
jonka poltettaessa vapautuva energiasisältö käytetään hyvään tarkoitukseen ja siten 
korvataan fossiilisia polttoaineita ja säilytetään luonnonvaroja, on vastoin 
resurssitehokkuuden tavoitetta ja jätepuitedirektiivissä 2008/98/EY säädettyjä säännöksiä.

Tarkistus 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti ajankohtana, jolloin tavarat 
luovutetaan kulutukseen;

a) vapaaehtoisessa 
hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti ajankohtana, jolloin tavarat 
luovutetaan kulutukseen;

Or. en

Tarkistus 123
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

Poistetaan.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 
mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 
mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 
B tai C, pidetään yhtenä 
käyttötarkoituksena.

Or. de

Tarkistus 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 

Poistetaan.
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tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.
Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 
mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 
mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 
B tai C, pidetään yhtenä 
käyttötarkoituksena.

Or. en

Tarkistus 125
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 126
Alfredo Pallone



AM\883480FI.doc 85/147 PE475.931v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 127
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä velvoitetta
sovelletaan täysimääräisesti liitteessä I 
olevassa taulukossa A tarkoitettuihin 
moottoripolttoaineisiin 1 päivästä 
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15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

tammikuuta 2028, rajoittamatta 15 artiklan 
1 kohdan i alakohdan soveltamista, ja se 
otetaan sitä ennen vähitellen käyttöön 
kahdessa vaiheessa:
a) jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen varmistettava, 
että yksittäisten moottoripolttoaineiden 
kansalliset vähimmäistasot ovat enintään 
20 prosenttia matalampia kuin muiden 
moottoripolttoaineiden verotasot;
b) jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2023 alkaen varmistettava, 
että kaikille moottoripolttoaineille 
määritetään yhtäläinen 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen taso ja 
että kunkin yksittäisen 
moottoripolttoaineen yleisen 
energiankulutusveron kansallinen 
vähimmäistaso on enintään 10 prosenttia 
matalampi kuin muiden 
moottoripolttoaineiden verotaso.

Or. en

Perustelu

Vaikka polttoaineita koskevan neutraliteetin periaate on kestävä ja vankka, sen 
täysimääräinen soveltaminen, joka lisäisi dieselöljyn verotusta, olisi lyhyellä aikavälillä 
ongelmallista autoteollisuudelle, joka on perustanut suuren osan 
päästövähennysstrategiastaan polttoainetehokkaille dieselmoottoreille. Vuoden 2023 
määräaika moottoripolttoaineille olisi siksi korvattava asteittaisella siirtymisellä, joka 
johtaisi täydelliseen neutraliteettiin vuonna 2028. Tämä antaisi autonvalmistajille 
mahdollisuuden sopeuttaa liiketoimintansa järkevällä tavalla.

Tarkistus 128
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 



AM\883480FI.doc 87/147 PE475.931v01-00

FI

säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2028, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

Or. nl

Tarkistus 129
Rovana Plumb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2028, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Vaikka polttoaineita koskevan neutraliteetin periaate on kestävä ja vankka, sen 
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täysimääräinen soveltaminen, joka lisäisi dieselöljyn verotusta, olisi lyhyellä aikavälillä 
ongelmallista autoteollisuudelle, joka on perustanut suuren osan 
päästövähennysstrategiastaan polttoainetehokkaille dieselmoottoreille. Tämä antaisi 
autonvalmistajille mahdollisuuden sopeuttaa liiketoimintansa järkevällä tavalla.

Tarkistus 130
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2023, 
rajoittamatta 15 artiklan 1 kohdan 
i alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tekninen neutraalius on keskeinen kustannustehokkuutta parantava tekijä, kun on kyse 
energiatehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Siksi tätä periaatetta olisi 
sovellettava mahdollisimman pian ottaen kuitenkin huomioon jäsenvaltioiden erilaiset 
tilanteet.

Tarkistus 131
Ivo Strejček
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun tässä direktiivissä säädetään
jompaankumpaan luokkaan kuuluvien 
fossiilisten ja muiden kuin fossiilisten 
polttoaineiden tai energiatuotteiden osalta
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset 
vähimmäisverotasot vahvistetaan tähän 
käyttötarkoitukseen käytettäville kumman 
tahansa luokan tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että tässä direktiivissä säädetyt fossiilisten polttoaineiden ja muiden kuin 
fossiilisten polttoaineiden vähimmäisverotasot olisi saatettava vähimmäisverotasoina osaksi 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 132
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
säädetään verovapautuksista, verojen 
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eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista.

eriyttämisestä ja veronalennuksista, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
silloin, kun liitteessä I säädetään 
yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle 
käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot 
vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen 
käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin
1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 
15 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
soveltamista. Ammattiliikenteen osalta 
sovelletaan 7 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn 
alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn olisi säilytettävä, sillä ammattiliikenteelle ei ole vielä tarjolla 
vaihtoehtoista polttoainetta.

Tarkistus 133
Gianluca Susta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä edellä säädetään, 
ennen kuin komissio esittää vuoteen 2023 
mennessä neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille arvioinnin siitä, miten 
tämän direktiivin säännökset on pantu 
täytäntöön, jäsenvaltiot voivat poiketa 
metaanin ja biometaanin osalta 
moottoripolttoaineina käytettäviin 
tuotteisiin sovellettavien liitteessä I 
olevassa taulukossa A säädettyjen 
vähimmäisverotasojen nostamisesta 
esimerkiksi energia-, teollisuus- ja 
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ympäristöpoliittisten tavoitteiden 
perusteella.

Or. it

Tarkistus 134
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
kutakin käyttötarkoitusta, jota varten 
mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen 
mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, 
B tai C, pidetään yhtenä 
käyttötarkoituksena.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 135
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Moottoripolttoaineina käytettävien 
maakaasun ja biometaanin kohdalla 
yleisten energiankulutusverojen 
korkeampaa vähimmäisverotasoa pitäisi 
soveltaa vasta vuoteen 2023 mennessä, 
kun on arvioitu tieliikenteessä käytettävän 
maakaasun verotasoa koskevien tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpanoa. 
Arviointikertomuksessa tarkastellaan 
esimerkiksi maakaasun ja biometaanin 
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saatavuuden kehitystä, tankkausverkon 
laajentumista Euroopassa, maakaasua 
käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta 
unionissa, biometaania 
liikennepolttoaineena koskevaa 
innovointia ja teknistä kehitystä sekä 
vähimmäisverotason todellista arvoa.

Or. en

Perustelu

Maakaasua ja biometaania voidaan käyttää nykyisissä polttomoottoreissa, eikä niiden 
sekoittamiselle ole samanlaisen molekyylirakenteen ansiosta rajoituksia. Biometaanin 
kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan verokohteluun, 
joka mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaanilla, joka on 
saatavissa oleva vaihtoehto öljystä saaduille polttoaineille, on hyvin matala 
ei-metaanihiilivety- ja hiukkaspitoisuus, se ei aiheuta lainkaan NOx-päästöjä, ja se parantaa 
merkittävästi kaupunkien ilmanlaatua vähentäen samalla melua ja hiilidioksidia.

Tarkistus 136
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman 
yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman 
yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman 
yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 

Poistetaan.
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 139
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tekstikohta olisi siirrettävä ja sitä olisi täydennettävä, jotta se vastaisi muita tähän kohtaan 
ehdotettuja muutoksia.

Tarkistus 140
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
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energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen
Eurostatin julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan viiden vuoden välein 
neuvoston päätöksellä, joka perustuu 
komission suosituksiin sekä Euroopan 
parlamentin ja asianomaisten 
sidosryhmien kuulemiseen, Eurostatin 
julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut tarkistetut vähimmäisverotasot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Yleisten energiankulutusverojen vähimmäistasoja olisi tarkistettava joka viides vuosi eli 
kerran Euroopan parlamentin vaalikauden aikana.

Tarkistus 141
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kolmen vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee
näin saadut vähimmäisverotasot Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten 
energiankulutusverojen vähimmäistasoja 
mukautetaan kuuden vuoden välein 
1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen 
Eurostatin julkaiseman yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu 
energian ja jalostamattomien 
elintarvikkeiden vaikutus, muutosten 
huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee 
näin saadut vähimmäisverotasot Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Perustelu

Vähimmäisverotasojen mukauttaminen kolmen vuoden välein on liian raskas prosessi. 
Aikaväliä on syytä pidentää.

Tarkistus 142
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri 
toimenpiteitä siten, että euromääräistä 
perusarvoa korotetaan tai lasketaan 
mainitussa indeksissä edellisen kolmen 
vuoden aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran. Jos 
prosentuaalinen muutos on viimeisimmän 
tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, 
tarkistusta ei suoriteta.".

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähimmäisverotasoja ei pitäisi mukauttaa ilman eri toimenpiteitä. Mukautusten olisi aina 
perustuttava neuvoston päätökseen.

Tarkistus 143
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri 
toimenpiteitä siten, että euromääräistä 
perusarvoa korotetaan tai lasketaan 

Poistetaan.
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mainitussa indeksissä edellisen kolmen 
vuoden aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran. Jos 
prosentuaalinen muutos on viimeisimmän 
tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, 
tarkistusta ei suoriteta.".

Or. en

Tarkistus 144
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä säädettyä 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäistasoa mukautetaan 1 päivästä 
heinäkuuta 2016 alkaen kolmen vuoden 
välein niin, että se on seuraavista 
kahdesta korkeampi:
a) hiilidioksidin perustason senhetkinen 
todellinen arvo, joka lasketaan 
suurentamalla tai pienentämällä euroina 
laskettua perussummaa sillä prosentilla, 
jonka verran Eurostatin julkaisema 
yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 
on muuttunut edellisten kolmen 
kalenterivuoden aikana, kun energiaa ja 
jalostamattomia elintarvikkeita ei oteta 
huomioon; tai
b) hiilidioksidin keskimääräinen hinta 
EU:n päästökauppajärjestelmässä 
mukautusta edeltäneiden 18 kuukauden 
aikana laskettuna kaavalla, jonka 
komissio määrittää 29 artiklassa 
tarkoitetun vuoden 2015 kertomuksen 
pohjalta.
Mukautusta ei tehdä, jos muutos edellisen 
mukautuksen jälkeen näiden kahden 
prosentin kehitys huomioon ottaen olisi 
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vähemmän kuin 0,5 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Tässä mekanismissa on kaksi osaa. Indeksoinnilla varmistetaan, että hiilidioksidin 
vähimmäisverotason reaalivaikutus ei vesity. Koska energiatuotteet eivät nimenomaan sisälly 
valittuun indeksiin, vältetään inflaatiosta aiheutuvat ongelmat. Hiilidioksidia koskevat 
toimintaedellytykset luodaan energiaverotuksen ja päästökauppajärjestelmän välille. Tässä 
direktiivissä vähimmäistaso sidotaan kiinteästi yhteen päästökauppajärjestelmän 
hintasignaalin kanssa. Tällainen mekanismi luo ennustettavia ja oikeudenmukaisia 
kannustimia hiilidioksidipäästöjen käsittelemiseksi yhteiskunnan kaikilla aloilla.

Tarkistus 145
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos unioni päättää, että 
kasvihuonekaasupäästöjen tasoa on 
vähennettävä vuoteen 2020 mennessä 
enemmän kuin 20 prosenttia vuonna 1990 
saavutettuihin tasoihin nähden, komissio 
esittää viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tällaisen päätöksen tekemisestä 
kertomuksen siitä, millä tavalla tätä 
direktiiviä olisi muutettava uusien 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvosto 
päättää viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua kertomuksen julkistamisesta, 
miten hiilidioksidin perustaso sovitetaan 
uuteen tilanteeseen.

Or. en

Perustelu

Jos kasvihuonekaasujen päästövähennystä koskevia tavoitteita nostetaan, tämä on otettava 
viipymättä huomioon tässä direktiivissä nostamalla hiilidioksidin perustasoa asianmukaisella 
tavalla. Ei olisi perusteltua jättää verotusta niiden toimien ulkopuolelle, joilla uudet tavoitteet 
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pyritään täyttämään.

Tarkistus 146
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee näin saadut yleisen 
energiankulutusverotuksen ja 
hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
vähimmäisverotasot Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Vähäinen mukautus, jolla pyritään saamaan teksti vastaamaan muita tähän kohtaan 
ehdotettuja muutoksia.

Tarkistus 147
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
5 artikla – 3 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: 
paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit 
pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja 
julkinen hallinto, vammaiset ja 
sairasautot,".

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: 
paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit 
mukaan lukien), jätteiden keruu, 
asevoimat ja julkinen hallinto, vammaiset 
ja sairasautot,".

Or. en
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Tarkistus 148
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
5 artikla – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: 
paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit 
pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja 
julkinen hallinto, vammaiset ja 
sairasautot,".

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: 
paikallinen julkinen henkilöliikenne 
(öljypohjaisia moottoripolttoaineita 
käyttävät taksit pois lukien), jätteiden 
keruu, asevoimat ja julkinen hallinto, 
vammaiset ja sairasautot,".

Or. en

Perustelu

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljystä saataville polttoaineilla, ja se aiheuttaa 
harvinaisen vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä, ei juuri lainkaan 
hiukkaspäästöjä, ei reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä, tavallista vähemmän NOx-päästöjä 
sekä tavallista vähemmän melua, minkä ansiosta se on ihanteellinen moottoripolttoaine 
kaupunkialueilla. Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 
25. tammikuuta 2011 esittämässä kertomuksessa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä 
tärkeimmistä vaihtoehtoisista polttoaineista kaupunkiliikenteessä.

Tarkistus 149
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
5 artikla – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: 
paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit 
pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja 
julkinen hallinto, vammaiset ja 
sairasautot,".

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: 
paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit 
pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja 
julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot, 
paloautot ja poliisiautot,".

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot voivat soveltaa myös eriytettyjä verokantoja paloautojen ja poliisiautojen 
käyttötarkoituksia varten.

Tarkistus 150
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 
1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä 
tammikuuta 2015 ja 1 päivästä 
tammikuuta 2018 liitteessä I olevan 
taulukon A mukaisesti.".

Neuvosto päättää yksimielisesti Euroopan 
parlamenttia kuultuaan komission 
kertomuksen ja ehdotuksen perusteella 
moottoripolttoaineisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.".

Or. en

Perustelu

Neuvoston olisi päätettävä yksimielisesti moottoripolttoaineisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.

Tarkistus 151
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä eron 
ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että 
yhteisön vähimmäistasoja noudatetaan.
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"Ammattitarkoitukseen käytettävällä 
dieselpolttoaineella" tarkoitetaan 
seuraaviin tarkoituksiin käytettävää 
dieselöljyä:
a) tavaroiden kuljetus joko toisen 
henkilön tai omaan lukuun tai 
yksinomaan maanteiden 
tavaraliikenteeseen tarkoitetulla 
moottoriajoneuvolla tai 
ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin 
sallittu paino kuormattuna on vähintään 
7,5 tonnia;
b) säännöllinen tai satunnainen 
matkustajien kuljetus 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen tyyppihyväksyntää 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 
1970 annetun neuvoston direktiivin 
70/156/ETY määritelmän mukaisella M2-
tai M3-luokkaan kuuluvalla 
moottoriajoneuvolla.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn 
alhaisempaa verotasoa olisi poistettava käytöstä vähitellen. Jotta kuljetusliikkeillä olisi 
mahdollisuus sopeutua uuteen verojärjestelmään, tarvitaan vuonna 2023 päättyvä 
siirtymäkausi.

Tarkistus 152
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, jotka ottavat käyttöön tai 
ovat ottaneet käyttöön tiettyjen 
infrastruktuurien käytöstä direktiivissä 
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2011/76/EY määritellyiltä yksinomaan 
maanteiden tavaraliikenteeseen 
tarkoitetuilta raskailta hyötyajoneuvoilta 
perittävän maksun, voivat soveltaa 
alennettua verokantaa näiden 
ajoneuvojen käyttämään 
dieselpolttoöljyyn edellyttäen, että 
liitteessä I olevassa taulukossa A 
säädettyjä yhteisön vähimmäisverotasoja 
noudatetaan.

Or. de

Tarkistus 153
Antonio Cancian

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä eron 
ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että 
EU:n vähimmäistasoja noudatetaan ja 
että ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoöljyn verokanta ei laske 
1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa 
olevan kansallisen verotason alle poiketen 
siitä, mitä tässä direktiivissä säädetään 
tätä käyttötarkoitusta koskevista 
poikkeuksista.

Or. it

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn eri verokantaa. 
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Tarkistus 154
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä eron 
ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoaineen välillä.
Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
"ammattitarkoitukseen käytettävällä 
dieselpolttoaineella" seuraaviin 
tarkoituksiin käytettävää dieselöljyä:
a) tavaroiden kuljetus joko toisen 
henkilön tai omaan lukuun yksinomaan 
maanteiden tavaraliikenteeseen 
tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai 
ajoneuvoyhdistelmällä;
b) säännöllinen tai satunnainen 
matkustajien kuljetus 
moottoriajoneuvolla.
Jäsenvaltioiden on säädettävä 
ammattiliikenteen harjoittajille 
mahdollisuus erillisen verotilijärjestelmän 
käyttöönottoon.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn 
alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään 
dieselpolttoöljyyn olisi säilytettävä, sillä ammattiliikenteelle ei ole vielä tarjolla 
vaihtoehtoista polttoainetta.

Tarkistus 155
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 
1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä 
tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 
2018 liitteessä I olevan taulukon A 
mukaisesti.

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 
päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä 
tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 
2018 liitteessä I olevan taulukon A 
mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat tehdä eron 
ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin 
ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että 
unionin vähimmäistasoja noudatetaan ja 
että ammattitarkoitukseen käytettävän 
dieselpolttoöljyn verokanta ei laske 
1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa 
olevan kansallisen verotason alle poiketen 
siitä, mitä tässä direktiivissä säädetään 
tätä käyttötarkoitusta koskevista 
poikkeuksista.

"Ammattitarkoitukseen käytettävällä 
dieselpolttoaineella" tarkoitetaan 
seuraaviin tarkoituksiin käytettävää 
dieselöljyä:

a) a) tavaroiden kuljetus joko toisen 
henkilön tai omaan lukuun yksinomaan 
maanteiden tavaraliikenteeseen 
tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai 
ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin 
sallittu paino kuormattuna on vähintään 
7,5 tonnia;

b) säännöllinen tai satunnainen 
matkustajien kuljetus 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen tyyppihyväksyntää 
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koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 
1970 annetun neuvoston direktiivin 
70/156/ETY1 määritelmän mukaisella 
M2- tai M3-luokkaan kuuluvalla 
moottoriajoneuvolla.

____________
1 EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

Or. fi

Perustelu

Dieselöljyn verotuksessa on edelleen sallittava ammattikäytön ja yksityiskäytön erottaminen. 
Ammattikäytön alempi dieselverokanta on tärkeä elinkeinopoliittisesti, koska 
kuljetuskustannukset ovat merkittävä osa yritysten kustannusrakennetta erityisesti pitkien 
etäisyyksien maissa.

Tarkistus 156
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan 2 kohdassa lueteltuihin 
tarkoituksiin moottoripolttoaineina 
käytettäviin tuotteisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 
1 päivästä tammikuuta 2013 liitteessä I 
olevan taulukon B mukaisesti.".

1. Neuvosto päättää yksimielisesti 
Euroopan parlamenttia kuultuaan 
komission kertomuksen ja ehdotuksen 
perusteella tämän artiklan 2 kohdassa 
lueteltuihin tarkoituksiin 
moottoripolttoaineina käytettäviin 
tuotteisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.".

Or. en

Perustelu

Neuvoston olisi päätettävä yksimielisesti moottoripolttoaineina käytettäviin tuotteisiin 
sovellettavista vähimmäisverotasoista.
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Tarkistus 157
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lämmityspolttoaineisiin sovellettavat 
vähimmäisverotasot vahvistetaan 
1 päivästä tammikuuta 2013 liitteessä I 
olevan taulukon C mukaisesti.".

Neuvosto päättää yksimielisesti Euroopan 
parlamenttia kuultuaan komission 
kertomuksen ja ehdotuksen perusteella
lämmityspolttoaineisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.".

Or. en

Perustelu

Neuvoston olisi päätettävä yksimielisesti lämmityspolttoaineisiin sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.

Tarkistus 158
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sähköön sovellettavat vähimmäisverotasot 
vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013 
liitteessä I olevan taulukon D 
mukaisesti.".

Neuvosto päättää yksimielisesti Euroopan 
parlamenttia kuultuaan komission 
kertomuksen ja ehdotuksen perusteella
sähköön sovellettavista 
vähimmäisverotasoista.".

Or. en

Perustelu

Neuvoston olisi päätettävä yksimielisesti sähköön sovellettavista vähimmäisverotasoista.
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Tarkistus 159
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

(11) Muutetaan 14 artikla seuraavasti: (11) Korvataan 14 artikla seuraavasti:

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti: "14 artikla
i) Korvataan johdantovirke seuraavasti: Jäsenvaltioiden on vapautettava 

ankkuripaikalla satamassa oleviin aluksiin 
suoraan johdettu sähkö verosta 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.".

"Sen lisäksi, mitä valmisteveroja 
koskevasta yleisestä järjestelmästä ja 
direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 
päivänä joulukuuta 2008 annetussa 
direktiivissä 2008/118/EY(*) säädetään 
veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta 
verosta tiettyjen käyttötarkoitusten 
perusteella ja sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin muiden säännösten 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
vapautettava verosta jäljempänä luetellut 
tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden 
on vahvistettava verovapautuksien oikean 
ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi 
sekä veropetosten, veron kiertämisen tai 
muiden väärinkäytösten estämiseksi:
_________
(*) EUVL L 9, 14.1.2009, s.12.".
ii) Korvataan a alakohdan toinen virke 
seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat kuitenkin muista 
kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
liittyvistä ympäristöpoliittisista syistä 
määrätä näille tuotteille veroja ilman, että 
niiden tarvitsee noudattaa tässä 
direktiivissä vahvistettuja 
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vähimmäisverotasoja."
iii) Lisätään d ja e alakohta seuraavasti:
"d) hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
osalta energiatuotteet, joita käytetään 
toimintaan, joka kuuluu direktiivissä 
2003/87/EY tarkoitettuun unionin 
järjestelmään ja jota ei ole suljettu sen 
ulkopuolelle;
e) ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.".
b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: 
"3. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut 
käyttötarkoitukset, sähköntuotantoa 
aluksella lukuun ottamatta, vapautusta 
sovelletaan ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sallittava verottaa lento- ja meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita 
sekä sähköä, jota käytetään sähköntuotantoon, mutta ankkuripaikalla satamassa olevien 
alusten kohdalla on sovellettava väliaikaista vapautusta.

Tarkistus 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – b ja c alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii a) Poistetaan b ja c alakohta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan jäsenvaltioille asetettu velvoite vapauttaa lento- ja meriliikenteessä 
käytettävä polttoaine verotuksesta. Sen poistaminen avaa valtavat mahdollisuudet vähentää 
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kasvihuonekaasupäästöjä. Komissiolle laaditussa tutkimuksessa todettiin, että eri 
liikennemuotojen polttoaine- ja arvonlisäverojen yhdenmukaistaminen (verotuksen tuominen 
samalle tasolle kuin yksityisessä maantieliikenteessä tällä hetkellä) vähensi 
kasvihuonekaasupäästöjä yli 10 prosenttia tavanomaista enemmän. (Towards the 
decarbonisation of EU’s transport sector by 2050, s. xi)

Tarkistus 161
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii a) Poistetaan b alakohta.

Or. en

Perustelu

Olisi järkevää muuttaa lento- ja meriliikennettä koskevat pakolliset verovapautukset vapaa-
ehtoisiksi vapautuksiksi. Koska nykyiset kiellot eivät perustu kansainväliseen lainsäädäntöön, 
ne rajoittavat turhaan kansallista poliittista liikkumavaraa näillä aloilla. Vapautusten 
muuttaminen vapaaehtoisiksi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden täyttää EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikkaan liittyvät sitoumuksensa kustannustehokkaammalla tavalla.

Tarkistus 162
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – ii b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii b) Poistetaan c alakohta.

Or. en

Perustelu

Olisi järkevää muuttaa lento- ja meriliikennettä koskevat pakolliset verovapautukset 
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vapaaehtoisiksi vapautuksiksi. Koska nykyiset kiellot eivät perustu kansainväliseen 
lainsäädäntöön, ne rajoittavat turhaan kansallista poliittista liikkumavaraa näillä aloilla. 
Vapautusten muuttaminen vapaaehtoisiksi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden täyttää 
EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvät sitoumuksensa kustannustehokkaammalla 
tavalla.

Tarkistus 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hiilidioksidiperusteisen verotuksen 
osalta energiatuotteet, joita käytetään 
toimintaan, joka kuuluu direktiivissä 
2003/87/EY tarkoitettuun unionin 
järjestelmään ja jota ei ole suljettu sen 
ulkopuolelle;

d) vapaaehtoisen hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen osalta energiatuotteet, joita 
käytetään toimintaan, joka kuuluu 
direktiivissä 2003/87/EY tarkoitettuun 
unionin järjestelmään ja jota ei ole suljettu 
sen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 164
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.”.

e) ankkuripaikalla meri- ja 
sisävesisatamassa oleviin aluksiin suoraan 
johdettu sähkö 31 päivään joulukuuta 
2023 saakka.".

Or. nl
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Tarkistus 165
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.".

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään 
joulukuuta 2023 saakka.".

Or. en

Perustelu

Investoinnit maasähköön ovat kalliita ja niiden on perustuttava ennustettavissa oleviin 
pitkäaikaisiin laskelmiin. Ehdotettu vuoteen 2020 ulottuva vapautus ei ole tarpeeksi pitkä ja 
siksi sitä olisi jatkettava. Vuosi 2023 on sopivampi vuosi, jotta tästä ensimmäisen vaiheen 
vapautuksesta tulee kattavampi kehys.

Tarkistus 166
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin 
aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka.".

e) ankkuripaikalla meri- ja 
sisävesisatamassa oleviin aluksiin suoraan 
johdettu sähkö 31 päivään joulukuuta 2020 
saakka.".

Or. en

Tarkistus 167
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohta.

Or. en

Perustelu

Poisto on looginen seuraus ehdotetulle tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan poistolle.

Tarkistus 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan raskas menettely, jossa jäsenvaltioiden on tehtävä kahdenvälisiä 
sopimuksia muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin, kun ne haluavat kumota EU:n sisäisessä 
lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen verovapauden. Yksikään jäsenvaltio ei ole 
koskaan turvautunut tähän menettelyyn. Olisi huomattavasti asianmukaisempaa, että tässä 
direktiivissä annettaisiin jäsenvaltioille mahdollisuus verottaa polttoainetta.

Tarkistus 169
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 artikla
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Komission teksti Tarkistus

(12) Lisätään 14 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
"14 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka myönnettävä 
energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 
hiilidioksidiperusteisista veroista 
laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai 
toimialojen osilla, jotka ovat alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille.
2. Verohyvityksen määrän on vastattava 
laitoksessa viitekaudella muuhun kuin 
7 artiklassa tarkoitettuihin 
käyttötarkoituksiin tapahtunutta 
energiatuotteiden gigajouleina (GJ) 
ilmaistua vuotuista mediaanikulutusta, 
joka kerrotaan luvulla 0,00561 ja 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasolla, josta säädetään 
liitteessä I olevassa taulukossa C. Tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu viitekausi on joko 1 päivän 
tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 
2008 tai 1 päivän tammikuuta 2009 ja 
31 päivän joulukuuta 2010 välinen 
ajanjakso. Verohyvityksen määrä ei saa 
olla suurempi kuin laitoksen 
energiatuotteiden käytöstä kyseisellä 
kaudella maksama 
hiilidioksidiperusteinen vero.
3. Jos laitos ei ole ollut toiminnassa 
viitekaudella, jäsenvaltioiden on 
vahvistettava verohyvityksen taso sen 
perusteella, mikä on laitoksen kapasiteetti 
kerrottuna keskimääräisellä kapasiteetin 
käyttökertoimella päästöoikeuksien 
yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa 
jakoa koskevien unionin laajuisten 
siirtymäsäännösten vahvistamisesta 
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 
mukaisesti hyväksytyn komission 
päätöksen XXX (*) menettelyä 
noudattaen. 
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4. Jos jäsenvaltion soveltama 
hiilidioksidiperusteisten verojen taso 
ylittää tässä direktiivissä säädetyn 
vähimmäistason, jäsenvaltio voi 2 kohdan 
mukaisen verohyvityksen määrän 
määrittämiseksi ottaa huomioon 
hiilidioksidiperusteisten verojen tason 
aina kansallisella tasolla asti.
5. Edellä 1–4 kohdan soveltamiseksi 
’toimialat tai toimialojen osat, jotka ovat 
alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille’ 
ovat ne, jotka on määritelty sellaisiksi 
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 
13 kohdan perusteella.
___________
(*) EUVL L".

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei 
riitä tämän ratkaisun perusteeksi. Jäsenvaltioiden olisi maksettava valtiontuen kautta korvaus 
aina, kun on osoitettu hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 170
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka myönnettävä 
energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 
hiilidioksidiperusteisista veroista 
laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai 
toimialojen osilla, jotka ovat alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille.

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 
hiilidioksidiperusteisista veroista 
laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai 
toimialojen osilla, jotka ovat alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille.

Or. de
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Tarkistus 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
14 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka myönnettävä 
energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 
hiilidioksidiperusteisista veroista 
laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai 
toimialojen osilla, jotka ovat alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille.

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka myönnettävä 
energiatuotteiden käytöstä hyvitystä 
vapaaehtoisista hiilidioksidiperusteisista 
veroista laitoksille, jotka toimivat 
toimialoilla tai toimialojen osilla, jotka 
ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille.

Or. en

Tarkistus 172
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – -i alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään alakohta seuraavasti:
"b a) sähköön, jolla ladataan 
tieliikenteessä käytettäviä sähkö- ja 
hybridiajoneuvoja, 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka;"

Or. en

Perustelu

Sähköistäminen on tärkeä tekijä prosessissa, jossa liikenteestä tehdään kestävää. Koska 
näiden ajoneuvojen päästöjen kokonaisvaikutus liittyy läheisesti ladattavan sähkön 
puhtauteen, ne eivät ole välttämättä ympäristöystävällisiä kaikissa jäsenvaltioissa lyhyellä 
aikavälillä. Pitkällä aikavälillä nämä erittäin tehokkaat teknologiat avaavat kuitenkin tietä 
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todella kestävien liikennejärjestelmien kehittämiselle.

Tarkistus 173
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – -i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

-i a) Korvataan f alakohta seuraavasti:
"f) energiatuotteisiin, joita toimitetaan 
käytettäväksi moottoripolttoaineena 
meriliikenteessä ja sisävesiväylillä 
liikennöintiin (kalastus mukaan lukien) 
lukuun ottamatta yksityisiä huvialuksia, 
ja aluksilla tuotettavaan sähköön;
Tässä direktiivissä "yksityisellä 
huvialuksella" tarkoitetaan alusta, jota 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
käyttää sen omistajana, vuokraajana tai 
sen muulla tavoin käyttöönsä saaneena 
muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja 
erityisesti muihin tarkoituksiin kuin 
vastiketta vastaan tai viranomaisten 
tarkoituksiin tapahtuviin matkustajien tai 
tavaroiden kuljetuksiin taikka palvelujen 
tarjoamiseen;"

Or. en

Perustelu

Olisi järkevää muuttaa lento- ja meriliikennettä koskevat pakolliset verovapautukset 
vapaaehtoisiksi vapautuksiksi. Koska nykyiset kiellot eivät perustu kansainväliseen 
lainsäädäntöön, ne rajoittavat turhaan kansallista poliittista liikkumavaraa näillä aloilla. 
Vapautusten muuttaminen vapaaehtoisiksi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden täyttää 
EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvät sitoumuksensa kustannustehokkaammalla 
tavalla.

Tarkistus 174
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – -i b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-i b) Lisätään f alakohta seuraavasti:
"f a) energiatuotteisiin, jotka toimitetaan 
käytettäviksi moottoripolttoaineena 
muussa ilmailussa kuin yksityisessä huvi-
ilmailussa;
Tässä direktiivissä "yksityisellä huvi-
ilmailualuksella" tarkoitetaan 
ilmailualusta, jota luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö käyttää sen omistajana, 
vuokraajana tai sen muulla tavoin 
käyttöönsä saaneena muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti 
muihin tarkoituksiin kuin vastiketta 
vastaan tai viranomaisten tarkoituksiin 
tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden 
kuljetuksiin taikka palvelujen 
tarjoamiseen;"

Or. en

Perustelu

Olisi järkevää muuttaa lento- ja meriliikennettä koskevat pakolliset verovapautukset 
vapaaehtoisiksi vapautuksiksi. Koska nykyiset kiellot eivät perustu kansainväliseen 
lainsäädäntöön, ne rajoittavat turhaan kansallista poliittista liikkumavaraa näillä aloilla. 
Vapautusten muuttaminen vapaaehtoisiksi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden täyttää 
EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvät sitoumuksensa kustannustehokkaammalla 
tavalla.

Tarkistus 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i ja i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – f, h ja i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) Korvataan h ja i alakohta seuraavasti: i) Poistetaan f ja h alakohta.
i a) Korvataan i alakohta seuraavasti:

"h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden 
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;
i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka;".

"i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka;".

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava itse määrittää sopiva verotuksen taso meri- ja lentoliikenteelle.

Tarkistus 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – -i alakohta – (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

-i) Korvataan e alakohta seuraavasti:
'(e) energiatuotteisiin ja sähköön, joita 
käytetään kuljetettaessa tavaroita ja 
matkustajia rautateitse, metrolla, 
raitiovaunuissa, johdinautoilla ja 
kaupunkilinja-autoilla, jotka kulkevat 
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pääosin maakaasulla;'

Or. es

Tarkistus 177
Olle Ludvigsson

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 
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;

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden 
hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 
järjestöjen käyttämään sähköön, 
maakaasuun, hiileen ja kiinteisiin 
polttoaineisiin 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka. 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;

Or. en

Perustelu

Vapautus nykyisessä laajuudessaan – lisäämättä siihen lämmityspolttoöljyä – olisi poistettava 
pitkällä aikavälillä energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
tehostamiseksi. Samaan aikaan pienituloisia kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä olisi 
tuettava sosiaalisilla toimenpiteillä. Kun vapautusta sovelletaan, hintaan kohdistuva paine 
vähenee, mikä vähentää selvästi tahtoa investoida esimerkiksi rakennusten uudistamiseen ja 
kaukolämpöön ja tekee siten kotitalouksista liian passiivisia, kun on kyse energiankulutuksen 
rajoittamisesta.

Tarkistus 178
Philippe De Backer
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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 
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;

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden 
hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien 
järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, 
joita käytetään lämmitykseen ja sähköön, 
1 päivään tammikuuta 2023 saakka. 
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;

Or. nl

Tarkistus 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

i) polttoaineena käytettävään 
maakaasuun ja nestekaasuun 1 päivään 
tammikuuta 2023 saakka;".

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 180
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka;".

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
1 päivästä tammikuuta 2023 aina 
1 päivään tammikuuta 2028 saakka 
vähimmäisverotasoista enintään 
50 prosentin alennusta joko toiseen tai 
molempiin näistä polttoaineista niin 
kauan kuin kyseistä polttoainetta 
käyttävien ajoneuvojen kansallinen 
markkinaosuus on alle 10 prosenttia;".

Or. en

Perustelu

Vaikka nestekaasu ja maakaasu eivät ole kestäviä energiaratkaisuja, ne ovat kelvollisia osia 
energiayhdistelmässä keskipitkällä aikavälillä. Niistä aiheutuu alhaisempia hiilidioksidi- ja 
NOx-päästöjä kuin muista fossiilisista polttoaineista. Niille, erityisesti maakaasulle, 
tarkoitettu infrastruktuuri voisi myös edistää uusiutuvien vaihtoehtojen käyttöönottoa. Siksi 
jopa 50 prosentin veronalennukset olisi sallittava vuoteen 2028 asti, mutta ainoastaan niin 
kauan kuin alhaiset markkinaosuudet ovat kasvuvaiheessa.

Tarkistus 181
Alfredo Pallone

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

Komission teksti Tarkistus

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka;".

i) moottoripolttoaineena käytettävään 
maakaasuun, biometaaniin ja nestekaasuun 
1 päivään tammikuuta 2023 saakka, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
4 artiklan 3 kohdan 2 a alakohdan 
soveltamista;".
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Or. en

Perustelu

Biometaanin kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan 
verokohteluun, joka mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaanilla, 
joka on käytettävissä oleva vaihtoehto öljystä saataville polttoaineille, on hyvin matala ei-
metaanihiilivety-, hiukkas- ja NOx-pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua 
vähentäen samalla melua ja hiilidioksidia. "Tarkistuslauseke" on oikea lainsäädännöllinen 
väline arvioitaessa tarvetta ylläpitää vaihtoehtoisia polttoaineita suosivaa verokohtelua.

Tarkistus 182
Leonardo Domenici

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

Komission teksti Tarkistus

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka;".

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun myös tämän direktiivin 
4 artiklan 3 kohdasta poiketen;".

Or. it

Perustelu

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto. La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali. La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

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

Tarkistus 183
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun 
ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka;".

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun, 
biokaasuun ja nestekaasuun 1 päivään 
tammikuuta 2023 saakka;".

Or. de

Tarkistus 184
Leonardo Domenici

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Lisätään alakohta seuraavasti:
"(la) lämmityspolttoaineena käytettävään 
nestekaasuun myös tämän direktiivin 
4 artiklan 3 kohdasta poiketen;"

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava soveltaa lämmityspolttoaineena käytettävän nestekaasun osalta 
sekä asetettua vähimmäisverotasoa että direktiiviehdotukseen sisältyvässä uudessa 4 artiklan 
3 kohdassa vahvistettua verotuksen neutraliteetin periaatetta. Tällaiset poikkeukset ovat 
perusteltuja sosiaalisista ja ympäristöllisistä syistä, kun otetaan huomioon, että nestekaasun 
avulla voidaan täyttää syrjäisillä alueilla asuvien ihmisten energiatarpeet.

Tarkistus 185
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i i) Lisätään alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”Edellä a–e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

Or. lv

Tarkistus 186
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Edellä a–e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

"Edellä a–e, g ja i alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

Or. en

Perustelu

Vapautusten soveltaminen kaikkiin kotitalouksiin heikentäisi keinoja kannustaa 
energiansäästöön ja ohjaisi myös välttämään entistä tehokkaampien kaukolämpöratkaisujen 
kehittämistä, mikä vääristää EU:n päästökauppajärjestelmää. Energiaveroista saatuja tuloja 
olisi käytettävä yhteiskunnan köyhimpien ryhmien sekä energiansäästötoimenpiteiden 
tukemiseen.

Tarkistus 187
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"Edellä a–e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

"Edellä a, b, d, e ja g alakohtaa
sovelletaan ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

Or. en

Tarkistus 188
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i i alakohta
Direktiivi 2003/96/EY
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Edellä a–e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

"Edellä a, b, e ja g alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan yleisiin 
energiankulutusveroihin.".

Or. de

Perustelu

Lämmön ja sähkön yhteistuotantoon käytettävien energiatuotteiden ja sähkön sekä lämmön ja 
sähkön yhteistuotannon avulla tuotettavan sähkön verottaminen tekee useissa tapauksissa 
näiden laitosten toiminnasta kannattamatonta, joten lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitoksia ei enää käytetä. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto käyttää enemmän 
energiaa ja synnyttää samat hiilidioksidipäästöt. Lämmön ja sähkön yhteistuotannosta 
luopuminen lisäisi siten hiilidioksidipäästöjä ja olisi vastoin direktiivin tavoitteita. Siksi olisi 
säädettävä mahdollisuudesta alentaa hiilidioksidiperusteista verotusta tai myöntää vapautus. 

Tarkistus 189
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
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.".

Or. en

Perustelu

Jotta muuta energiaverotuksen kohteeksi joutuvaa taloudellista toimintaa kohdeltaisiin 
tasapuolisesti ja jotta emme menettäisi tilaisuutta kannustaa edellä mainittuun toimintaan 
hiilidioksidipäästöjen ja energian kulutuksen vähentämiseksi, niille ei pitäisi myöntää 
vapautusta.

Tarkistus 190
Ivo Strejček

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 

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
nollaverotusta maataloudessa, 
puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja 
metsänhoidossa käytettävien 
energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen 
yleisessä energiankulutusverotuksessa.



PE475.931v01-00 128/147 AM\883480FI.doc

FI

vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, 
kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettäviin energiatuotteisiin ja sähköön.

Tarkistus 191
Olle Ludvigsson

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. 
Edunsaajiin on sovellettava järjestelyjä, 
joilla lisätään energiatehokkuutta yhtä 
paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia 
unionin vähimmäisverokantoja 
noudatettaessa. Kansallisten 
viranomaisten on valvottava tarkasti 
energiatehokkuuden parantamisprosessia. 
Niiden edunsaajien energiankulutusta, 
jotka eivät onnistu parantamaan 
energiatehokkuutta odotetusti, on 
verotettava epäonnistumisen laajuutta 
vastaavan tason mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden parantamismenettelystä on tehtävä tiukka ja pikkutarkka, jotta saadaan 
aikaan todellisia tuloksia. Veronalennuksia olisi annettava ainoastaan, kun tehokkuuden 
paraneminen on todettu. Tässä yhteydessä tarvitaan selkeitä ja kestäviä kansallisia kehyksiä.



AM\883480FI.doc 129/147 PE475.931v01-00

FI

Tarkistus 192
Werner Langen

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

"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, tai 
moottoripolttoaineisiin, jos niiden 
markkinaosuus on alle viisi prosenttia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 5 kohdan soveltamista:"

Or. de

Tarkistus 193
Olle Ludvigsson

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

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 
2023 saakka soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa verovapautta 
tai alennettua verokantaa verovalvonnassa 

"1. Jäsenvaltiot voivat 1 päivään 
tammikuuta 2023 saakka soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa verovapautta 
tai alennettua verokantaa verovalvonnassa 
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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:"

tämän direktiivin 2 artiklassa 
tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun 
nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai 
useammasta seuraavista tuotteista tai 
sisältävät niitä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan 
soveltamista, ja kun

a) nämä tuotteet täyttävät direktiivin 
2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa 
määriteltyjen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 17 
artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit,
b) nämä tuotteet täyttävät muiden 
biomassasta valmistettujen tuotteiden 
kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden 
osalta kestävyyskriteerit, jotka laaditaan 
tämän direktiivin 1 artiklan 4 a kohdan 
mukaisesti, heti kun nämä kriteerit on 
hyväksytty:"

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteerejä olisi sovellettava paitsi biopolttoaineisiin ja bionesteisiin myös kiinteään 
biomassaan perustuviin polttoaineisiin. Ei olisi perusteltua antaa komission ehdotuksen 
mukaisesti jatkuvasti erityiskohtelua kestämättömästä kiinteästä biomassasta valmistetuille 
polttoaineille. Koska kestävyysajattelussa on jonkin verran eroja kiinteän biomassan ja 
biopolttoaineiden/bionesteiden välillä, kiinteää biomassaa varten on laadittava 
erityiskriteerejä, joita on sitten noudatettava tämän direktiivin puitteissa.

Tarkistus 194
Alfredo Pallone

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

Biometaanin tapauksessa energiasisältö 
kvantitatiivista yksikköä kohti on sama 
kuin maakaasulla. Koska 
maakaasuverkkoon ohjattava biometaani 
auttaa kasvattamaan uusiutuvien 
energialähteiden osuutta, biometaani 
vapautetaan hiilidioksidiperusteisesta ja 
energiasisältöön liittyvästä verosta, jos se 
tuotetaan kestävyyskriteerien mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 pakolliseen tavoitteeseen 
eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Maakaasua ja biometaania voidaan 
sekoittaa rajattomasti, koska niiden molekyylirakenne on samanlainen. Ne ovat ainoa 
käytettävissä oleva matalapäästöisempi vaihtoehto öljystä saataville polttoaineille. Siksi 
biometaani on vapautettava hiilidioksidi- ja energiaverosta. Maakaasuverkkoon ohjattu 
biometaanin prosentuaalinen määrä vähennettäisiin maakaasun kokonaisverosta.

Tarkistus 195
Corien Wortmann-Kool

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

Komission teksti Tarkistus

1. Edellyttäen, että tässä direktiivissä 
säädettyjä vähimmäisverotasoja 
noudatetaan keskimäärin kunkin 
yrityksen osalta, jäsenvaltiot voivat 
soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa 
veronalennuksia lämmitykseen tai 
8 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisiin tarkoituksiin käytettäviin 
energiatuotteisiin sekä sähköön seuraavissa 
tapauksissa:

1. Jäsenvaltiot voivat soveltaa yleisessä 
energiankulutusverotuksessa 
veronalennuksia lämmitykseen tai 
8 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisiin tarkoituksiin käytettäviin 
energiatuotteisiin sekä sähköön seuraavissa 
tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 196
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen että tässä direktiivissä 
kuvattuja vähimmäisverotasoja 
noudatetaan keskimäärin kunkin 
yrityksen kohdalla, jäsenvaltiot voivat 
soveltaa hiilidioksidiperusteisessa 
verotuksessa veronalennuksia 
energiatuotteisiin, joita käytetään 
lämmitykseen tai 8 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan käyttötarkoituksiin, kun 
11 artiklassa tarkoitettujen 
liiketoimintayksikköjen tai tällaisten 
liiketoimintayksikköjen yhteenliittymien 
kanssa tehdään sopimuksia tai kun 
sovelletaan päästöoikeusjärjestelmiä tai 
vastaavia järjestelyjä, jos niiden 
tarkoituksena on hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen.

2. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
veronalennuksia energiatuotteisiin, joita 
käytetään lämmitykseen tai 8 artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdan 
käyttötarkoituksiin, kun 11 artiklassa 
tarkoitettujen liiketoimintayksikköjen tai 
tällaisten liiketoimintayksikköjen 
yhteenliittymien kanssa tehdään 
sopimuksia tai kun sovelletaan 
päästöoikeusjärjestelmiä tai vastaavia 
tehokkaita järjestelyjä, jos niiden 
tarkoituksena on hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen.
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Or. en

Tarkistus 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen että tässä direktiivissä 
kuvattuja vähimmäisverotasoja 
noudatetaan keskimäärin kunkin yrityksen 
kohdalla, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa 
veronalennuksia energiatuotteisiin, joita 
käytetään lämmitykseen tai 8 artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdan 
käyttötarkoituksiin, kun 11 artiklassa 
tarkoitettujen liiketoimintayksikköjen tai 
tällaisten liiketoimintayksikköjen 
yhteenliittymien kanssa tehdään 
sopimuksia tai kun sovelletaan 
päästöoikeusjärjestelmiä tai vastaavia 
järjestelyjä, jos niiden tarkoituksena on 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

2. Edellyttäen että tässä direktiivissä 
kuvattuja vähimmäisverotasoja 
noudatetaan keskimäärin kunkin yrityksen 
kohdalla, jäsenvaltiot voivat soveltaa 
vapaaehtoisessa hiilidioksidiperusteisessa 
verotuksessa veronalennuksia 
energiatuotteisiin, joita käytetään 
lämmitykseen tai 8 artiklan 2 kohdan b ja 
c alakohdan käyttötarkoituksiin, kun 
11 artiklassa tarkoitettujen 
liiketoimintayksikköjen tai tällaisten 
liiketoimintayksikköjen yhteenliittymien 
kanssa tehdään sopimuksia tai kun 
sovelletaan päästöoikeusjärjestelmiä tai 
vastaavia järjestelyjä, jos niiden 
tarkoituksena on hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen.

Or. en

Tarkistus 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Bulgaria, Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, 
Unkari, Puola, Romania ja Slovakia 

Poistetaan.
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voivat 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja 
käyttötarkoituksia varten soveltaa 
1 päivään tammikuuta 2021 saakka 
siirtymäkautta hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen käyttöönotossa. Jos unioni 
päättää, että vuoteen 2020 mennessä 
vähennettävien kasvihuonekaasujen 
päästöjen määrän on vuoden 1990 
tasoihin verrattuna oltava enemmän kuin 
20 prosenttia, komissio tarkastelee näiden 
siirtymäkausien soveltamista ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksen niiden 
lyhentämisestä ja/tai liitteessä I 
vahvistettujen hiilidioksidiperusteisten 
verojen vähimmäistasojen 
muuttamisesta.".

Or. en

Tarkistus 199
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Bulgaria, Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, 
Unkari, Puola, Romania ja Slovakia voivat 
8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja 
käyttötarkoituksia varten soveltaa 
1 päivään tammikuuta 2021 saakka 
siirtymäkautta hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen käyttöönotossa. Jos unioni 
päättää, että vuoteen 2020 mennessä 
vähennettävien kasvihuonekaasujen 
päästöjen määrän on vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna oltava enemmän kuin 
20 prosenttia, komissio tarkastelee näiden 
siirtymäkausien soveltamista ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksen niiden 
lyhentämisestä ja/tai liitteessä I 
vahvistettujen hiilidioksidiperusteisten 

5. Bulgaria, Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, 
Unkari, Puola, Romania ja Slovakia voivat 
8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja 
käyttötarkoituksia varten soveltaa 
1 päivään tammikuuta 2021 saakka 
siirtymäkautta hiilidioksidiperusteisen 
verotuksen käyttöönotossa. Jos unioni 
päättää, että vuoteen 2020 mennessä 
vähennettävien kasvihuonekaasujen 
päästöjen määrän on vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna oltava enemmän kuin 
20 prosenttia, komissio tarkastelee näiden 
siirtymäkausien soveltamista ja tekee 
ehdotuksen niiden lyhentämisestä ja/tai 
liitteessä I vahvistettujen 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
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verojen vähimmäistasojen muuttamisesta.". vähimmäistasojen muuttamisesta.".

Or. en

Perustelu

Jos kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita nostetaan, siirtymäkausia olisi 
tarkasteltava uudessa valossa. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden, joille on myönnetty 
heti alussa vapautus, olisi ainakin jossakin määrin osallistuttava yhteisiin päästöjen 
vähentämispyrkimyksiin.

Tarkistus 200
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/96/EY
21 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään kohta seuraavasti:
"6 a. Komissio esittää viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä kertomuksen sellaisen 
siirtymän toteutettavuudesta ja odotetusta 
vaikutuksesta, jolla siirrytään kokonaan 
tai osittain nykyisestä järjestelmästä, jossa 
verotetaan kansallisesti ostettuja
liikennepolttoaineita, järjestelmään, jossa 
näitä polttoaineita verotetaan kunkin 
jäsenvaltion alueella todella käytettyjen 
määrien mukaisesti. Kertomuksen 
yhteydessä esitetään tarvittaessa 
asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia."

Or. en

Perustelu

Verojen kiertäminen kaupallisessa tieliikenteessä polttoaineturismin avulla ja kaupallisessa 
lentoliikenteessä polttoaineen säiliöimisen avulla vääristää sisämarkkinoita ja tekee 
yksittäisten jäsenvaltioiden kannalta kohtuuttoman epäedulliseksi muita valtioita korkeamman 
verotuksen soveltamisen. Pohjois-Amerikan IFTA-malli osoittaa, että nämä ongelmat voidaan 
ratkaista järkevästi verottamalla käytettyä polttoainetta myydyn sijasta kullakin 
hallinnollisella alueella (jäsenvaltio).
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Tarkistus 201
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 joka 
kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran 
vuoden 2015 loppuun mennessä 
kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta 
ja tarvittaessa ehdotuksen sen 
muuttamisesta. Jotta hiilidioksidin hinta 
tonnia kohti voidaan mukauttaa, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin hinnan mukauttaminen on tärkeää, mutta direktiivin muuttaminen sitä varten 
on liian monimutkaista.

Tarkistus 202
Olle Ludvigsson

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 

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

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon alan nopea tekninen ja politiikkaan liittyvä kehitys, komission on 
laadittava kertomus useammin kuin joka viides vuosi, jotta direktiivi voidaan pitää riittävästi 
ajan tasalla. Kertomukset olisi osoitettava myös parlamentille.

Tarkistus 203
Philippe De Backer

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 kolmas
vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 
loppuun mennessä kertomuksen direktiivin 
täytäntöönpanosta ja tarvittaessa 
ehdotuksen sen muuttamisesta.

Or. nl

Tarkistus 204
Rovana Plumb

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 

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

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon alan nopea tekninen ja politiikkaan liittyvä kehitys, komission on 
laadittava kertomus useammin kuin joka viides vuosi, jotta direktiivi voidaan pitää riittävästi 
ajan tasalla. Kertomukset olisi osoitettava myös parlamentille.

Tarkistus 205
Bernd Lange

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

Or. de

Tarkistus 206
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
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teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, 
vaikutuksia muihin haitallisiin tai 
mahdollisesti haitallisiin päästöihin kuin 
hiilidioksidipäästöihin, sähkön käyttöä 
liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä parannettaessa olisi otettava erityisesti huomioon muita kuin hiilidioksidipäästöjä, 
esimerkiksi NOx-päästöjä, koskevat ongelmat. On tärkeää tutkia aktiivisemmin ja käsitellä 
moottori- ja lämmityspolttoaineiden käytön laajempia ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 207
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Komission kertomuksessa on 
lisäksi tarkasteltava, olisiko 
hiilidioksidipäästöjen lisäksi muiden 
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perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

haitallisten kaasujen päästöt otettava 
huomioon ihmisten terveyden 
suojelemiseksi. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Or. nl

Tarkistus 208
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. 

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on lisäksi 
tarkasteltava, millaisia vaikutuksia on 
ollut sillä, että eurooppalainen 
autoteollisuus on asettanut 
teollisuuspoliittisiksi painopisteiksi 
puhtaat, energiatehokkaat perinteiset 
polttomoottorit, ja EU:n 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteilla autoalalla.

Kertomuksessa on otettava huomioon 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Kertomuksessa on otettava huomioon 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 
vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.
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Or. de

Tarkistus 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä 
säädettyjen verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita, myös lento- ja 
meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
osalta. Kertomuksessa on otettava 
huomioon sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Komission laatimassa kertomuksessa on 
muun muassa tarkasteltava 
hiilidioksidiperusteisten verojen 
vähimmäistasoa, innovoinnin ja 
teknologisen kehityksen vaikutusta 
erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön 
käyttöä liikenteessä ja verovapautusten ja 
veronalennusten perusteita. Kertomukseen 
on sisällytettävä myös yhteenveto 
nykyisistä kahdenvälisiin 
lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä 
verotusmääräyksistä. Kertomuksessa on 
otettava huomioon sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta, vähimmäisverotasot ja 
perustamissopimuksen laajemmat 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Kun komissio ehdottaa kertomusta lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen 
verovapautuksen perusteista, se samalla myöntää asian ongelmallisuuden mutta lykkää sen 
ratkaisua. Näitä polttoaineita on kuitenkin käsiteltävä nyt, jos EU haluaa pyrkiä uskottavasti 
tavoitteeseensa ja muuttaa EU:n liikennejärjestelmän kestäväksi. Asianmukainen hinnoittelu
on tärkeä ennakkoedellytys tämän tavoitteen saavuttamiselle.

Tarkistus 210
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, tarkastellaan 
säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon.".

Or. en

Perustelu

Sellaisten toimialojen ja laitosten rajallinen määrä, joita hiilivuoto todellisuudessa koskee, ei 
riitä erityisen lainsäädännön perusteeksi, mutta olisi kuitenkin ylläpidettävä luetteloa. 
Jäsenvaltiot voisivat maksaa valtiontuen kautta korvauksen aina, kun on osoitettu 
hiilivuotoriski energiaintensiivisillä aloilla energiaverotuksen vuoksi.

Tarkistus 211
Bernd Lange

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, jotta etenkin uudet 
käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi 
huomioon. Komission kertomuksessa on 
lisäksi tarkasteltava kansallisia 
täytäntöönpanon edellytyksiä sen 
varmistamiseksi, että ne ovat kaikkien 
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kuluttajien kannalta selkeitä, 
yksiselitteisiä ja avoimia.
Komission esittää lisäksi 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä uuden 
ehdotuksen autojen ostoveron, autojen 
rekisteröintiverojen ja vuotuisten autojen 
käyttöverojen yhdenmukaistamisesta ja 
muuntamisesta siten, että ne perustuvat 
ainoastaan auton 
hiilidioksidipäästöihin.".

Or. de

Tarkistus 212
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää vuoteen 2023 mennessä 
neuvostolle arvioinnin siitä, miten 
tieliikenteessä käytettävän maakaasun 
verotasoa koskevat tämän direktiivin 
säännökset on pantu täytäntöön, ja 
ehdotuksen sen muuttamiseksi. 
Arvioinnin yhteydessä tarkastellaan 
esimerkiksi maakaasun ja biometaanin 
saatavuuden kehitystä, tankkausverkon 
laajentumista unionissa, maakaasua 
käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta 
unionissa, biometaania 
liikennepolttoaineena koskevaa 
innovointia ja teknistä kehitystä sekä 
vähimmäisverotason todellista arvoa.

Or. en

Perustelu

"Tarkistuslauseke" on oikea väline arvioitaessa tarvetta ylläpitää vaihtoehtoisten 
polttoaineiden suosivaa verokohtelua myös, kun otetaan huomioon uusiutuvista lähteistä 
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saatavien kaasupolttoaineiden kehittäminen. Koska biometaanin kehittäminen on yhteydessä 
maakaasuajoneuvojen kehittämiseen, tarvitaan suotuisaa verokohtelua keskipitkällä 
aikavälillä. Maakaasu/biometaanimoottoreilla on hyvin pienet saastepäästöt, ja ne 
aiheuttavat myös merkittävästi vähemmän melua ja hiilidioksidipäästöjä kuin diesel- ja 
bensiinimoottorit.

Tarkistus 213
Gianluca Susta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/96/EY
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää erityisesti vuoteen 2023 
mennessä neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille arvioinnin siitä, miten 
tieliikenteessä käytettävän maakaasun 
verotasoa koskevat tämän direktiivin 
säännökset on pantu täytäntöön, ja 
ehdotuksen sen muuttamiseksi. 
Arvioinnin yhteydessä tarkastellaan 
esimerkiksi maakaasun ja biometaanin 
saatavuuden kehitystä, tankkausverkon 
laajentumista Euroopassa, maakaasua 
käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta 
unionissa, biometaania 
liikennepolttoaineena koskevaa 
innovointia ja teknistä kehitystä sekä 
vähimmäisverotason todellista arvoa.

Or. en

Tarkistus 214
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – taulukko A – sarake 4 – rivi 2

Komission teksti Tarkistus

8,8 euroa/GJ 8,2 euroa/GJ
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Or. en

Perustelu

Yleisen energiankulutusveron vähimmäistaso dieselpolttoöljylle pitäisi säilyttää vuoden 2013 
tasolla. Dieselpolttoöljy on tärkeää liikenteen kannalta, ja siksi sen hinnan pitäisi pysyä 
kilpailukykyisenä.

Tarkistus 215
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – taulukko A – sarake 5 – rivi 2

Komission teksti Tarkistus

9,6 euroa/GJ 8,2 euroa/GJ

Or. en

Perustelu

Yleisen energiankulutusveron vähimmäistaso dieselpolttoöljylle pitäisi säilyttää vuoden 2013 
tasolla. Dieselpolttoöljy on tärkeää liikenteen kannalta, ja siksi sen hinnan pitäisi pysyä 
kilpailukykyisenä.

Tarkistus 216
Leonardo Domenici

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – taulukko A – rivi 4

Komission teksti

Nestekaasu

CN-koodit
2711 12 11 –
2711 19 00

20 euroa/t 
CO2

1,5 euroa/GJ 5,5 euroa/GJ 9,6 euroa/GJ

Tarkistus

Nestekaasu

CN-koodit 20 euroa/t 1,5 euroa/GJ 3,5 euroa/GJ 3,5 euroa/GJ
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2711 12 11 –
2711 19 00

CO2

Or. it

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa asetetut verotasot vuosiksi 2015 ja 2018 johtaisivat vähitellen mutta 
vääjäämättömästi nestekaasun häviämiseen moottoripolttoainemarkkinoilta ja sen 
korvaamiseen perinteisillä polttoaineilla, ja tällä olisi haitallisia ympäristöllisiä, sosiaalisia 
ja teollisia vaikutuksia. Siksi ehdotetaan lisäystä, johon markkinoiden olisi helpompi 
sopeutua, vaikka se olisi edelleen merkittävä.

Tarkistus 217
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – taulukko A – rivi 5 a (uusi)

Tarkistus

Ammattitarkoitukse
en käytettävä 
dieselpolttoaine

20 euroa/t 
CO2

8,2 euroa/GJ 8,2 euroa/GJ 8,2 euroa/GJ

Or. en

Tarkistus 218
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – taulukko D – rivi 1 a (uusi)

Tarkistus

Käyttövoimana käytettävä 
sähkö

–  1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen –  8,2 euroa/GJ

–  1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen –  8,8 euroa/GJ

–  1 päivästä –  9,6 euroa/GJ
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tammikuuta 2018 alkaen

Or. de


